
September  Bloedbeeld  1  September 2013

Bloedbeeld

313

2
Actueel
3
Bloedbeeld
4
Nieuwe test geeft betere diagnose van antifosfolipidensyndroom
Vermeende patiënten met antifosfolipidensyndroom gebruiken soms onnodig 
levenslang antistollingsmiddelen
6
Binding van immunoglobulinen aan witte bloedcellen
Onderzoek naar heftige reacties op de toediening van immunoglobulinen
8
Risicofactoren hemofiliepatiënten met stollingsremmers in kaart gebracht 
Onderzoek naar de oorzaak van een immuunreactie tegen stollingsactor VIII
9
Grootschalig onderzoek naar plaatjestransfusies
10
Recente publicaties
Fotografie Nico Bick
19
Broedplaats: Mirte Hemker
20
ISBT congres Amsterdam 2013
Met ruim 2500 deelnemers uit 92 landen was het congres een groot succes
23
HTLV-screening beperkt tot nieuwe donors
24
Kunstbloed: Laura Splan
25
Proefschriften
27
Nieuws en agenda
28
Profiel
Hans Pannekoek, voorzitter LSBR



2  Bloedbeeld  September

Paul Strengers 
Executive President IPFA

Vidi beurs voor 
Klaas van Gisbergen

Afscheid Dick van Rhenen

Paul Strengers, Directeur Medi-
sche Zaken en Productontwikke-
ling van Sanquin en CAF-DCF, 
is benoemd tot Executive Presi-
dent van de International Plasma 
Fractionation Association (IPFA). 
De IPFA is de internationale ver-
eniging van bloedinzamelings- 
en plasmafractioneringsorga-
nisaties uit Argentinië, België, 
Brazilië, Canada, Frankrijk, 
Griekenland, Japan, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd 
Koninkrijk en Zuid-Afrika die de 
belangen en activiteiten van haar 
leden promoot. Deze organisa-
ties zijn enerzijds betrokken bij 
het inzamelen van hoogwaar-
dig plasma van vrijwillige onbe-
taalde bloed- en plasmadonors 
dat geschikt is voor fractionering, 
en anderzijds bij de bereiding, 
productie en voorziening van 
geneesmiddelen bereid uit plasma. 
Deze geneesmiddelen zijn van 
groot belang voor de behande-
ling van chronische ziekten 
zoals hemofilie en andere stol-
lingsaandoeningen, immuunde-
ficiënties, auto-immuunziekten, 
ontstekingsziekten, brandwonden 
en shock. Zij zijn vaak levens-
reddend en erkend door de 
Wereld Gezondheids Organisatie 
(WHO) als essentieel noodzake-
lijk voor gezondheidszorgpro-
gramma’s, wereldwijd.
IPFA-leden dragen eraan bij dat 
de bloed- of plasmadonatie van 
vrijwillige onbetaalde donors 
omgezet worden in levensred-
dende geneesmiddelen voor de 
behandeling van patiënten. 
IPFA ondersteunt organisaties 
en landen die kiezen voor een 
voldoende en veilige voorzie-
ning van bloed- en plasmapro-
ducten, gebaseerd op vrijwil-
lige onbetaalde donors en het 
not-for-profit business model.
www.ipfa.nl

Klaas van Gisbergen, werkzaam 
bij de afdeling Hematopoiese 
van Sanquin Research, heeft 
onlangs een persoonsgebonden 
Vidi beurs gekregen voor zijn 
onderzoek ‘Genetic programs 
of immediate effector lympho-
cytes/Snelle afweer vanuit het 
geheugen’.
Na een infectie blijven afweer-
cellen die de ziekteverwekker 
herkennen aanwezig. Deze 
afweercellen kunnen onmid-
dellijk reageren, waardoor we 
beter beschermd zijn tegen een 
tweede infectie. Van Gisbergen 
gaat de eiwitten die deze snelle 
afweerrespons controleren 
karakteriseren en manipuleren 
om afweerreacties te verbeteren.
In de onderzoeksgroep van 
René van Lier heeft Klaas van 
Gisbergen onderzoek gedaan 
naar een nieuwe transcriptie-
factor die de functie van CD8 
T-cellen reguleert. Omdat deze 
factor homoloog is aan de 
transcriptiefactor BLIMP1 die 
eerder in B-cellen is beschreven, 
en voorkomt in T-cellen, is de 
nieuwe factor HOBIT genoemd. 
HOBIT wordt vooral geprodu-
ceerd door langlevende T-cellen 
die pas aan het eind van een 
infectieproces worden aange-
maakt. Deze cellen zijn van 
groot belang om eenzelfde virus 
bij een volgende infectie snel 
uit de weg te ruimen en de im-
muniteit voor het virus op peil 
te houden.Op dit moment werkt 
Klaas in Melbourne om samen 
met de Australische onder-
zoekers die de rol van BLIMP 
onderzoeken te bestuderen of 
BLIMP en HOBIT elkaar kunnen 
vervangen, of elkaars functie 
ondersteunen. Met de VIDI 
beurs op zak verwachten we 
Klaas over een paar maanden 
weer terug bij Sanquin. 

‘Het einde van eindeloos’ is de 
symbolische titel die prof. dr. 
Dick van Rhenen koos voor het 
symposium dat 6 september 
2013 plaatsvond ter gelegenheid 
van zijn afscheid van Sanquin 
wegens pensionering. Gedurende 
dertig jaar was Dick van Rhenen 
actief voor de bloedbank en 
de transfusiegeneeskunde. 
Zijn loopbaan omvat een heel 
traject aan organisatorische 
veranderingen binnen de bloed-
bankwereld, van het opzetten 
van een regionale bloedbank 
(Maastricht) tot de directie van 
de Regio Zuidwest van Sanquin 
en tenslotte de directie van 
de landelijke unit Transfusie-
geneeskunde.
Als internist-hematoloog stond 
voor van Rhenen de patiënt en 
daarmee de inhoud centraal, 
wat resulteerde in grote aan-
dacht voor diagnostiek en advi-
sering, alsmede onderzoek naar 
onder andere de ontrafeling van 
de rhesus bloedgroepen. Op be-
stuurlijk en inhoudelijk gebied 
heeft van Rhenen zich voor vele 
zaken ingezet zoals onder andere 
binnen het College voor de 
Bloedtransfusie, de Nederlandse 
Vereniging voor Hematologie, 
het Expertisecentrum Trombo-
cyten- en Beenmergdonoren en 
de Gezondheidsraad. Ook het 
opzetten van de opleiding trans-
fusiegeneeskunde voor internis-
ten en kinderartsen was voor 
hem belangrijk. Zijn stijl van 
leidinggeven kenmerkte zich 
door integriteit, soberheid, focus 
op de inhoud en het geven van 
ruimte aan zijn medewerkers.

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
4 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Bloedbeeld

Het beeld
Je kijkt hier naar een laag endotheelcellen die de binnenkant 
van alle bloedvaten in het menselijk lichaam bekleedt. 
De endotheelcellen zijn in het lab blootgesteld aan een 
vloeistofstroom waarvan de snelheid vergelijkbaar is met 
die van bloed. Vervolgens hebben we met een fluorescentie 
microscoop gekeken naar cel-cel verbindingen (rood), 
verbindingen tussen de cel en hun omgeving (groen), en de 
celkern (blauw) om te bepalen of de endotheel-laag intact is.

De boodschap
De snelheid waarmee bloed langs endotheelcellen stroomt 
veroorzaakt een trekkende wrijvingskracht die shear wordt 
genoemd. Endotheelcellen ervaren shear als een positief 
signaal, waardoor ze het verkeer tussen cellen en voeding-

stoffen uit het bloed naar omliggend weefsel goed kunnen 
controleren. Bij verstoringen in shear-kracht of -richting, 
bijvoorbeeld als er oneffenheden op de vaatwand ontstaan, 
valt deze beschermende functie weg.

Het onderzoek
Het is bekend dat het endotheel, in aanwezigheid van 
shear, de bloedvaten beschermt tegen het ontstaan van 
aderverkalking. Ons onderzoek draait om hoe mechanische 
krachten op endotheel, zoals shear, dergelijke beschermende 
reacties teweeg kunnen brengen in bloedvaten. 

Huveneers S, de Rooij J. Mechanosensitive systems at the cadherin-F-actin interface. 
Journal of Cell Science 2013; 126:403-13.

Stroomrichting
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Dörte Hamann 
Martine van Essen-Hollestelle 
Nathalie Péquériaux 

Nieuwe test geeft betere diagnose
van antifosfolipidensyndroom

Diagnostiek

John Ekkelboom

De huidige diagnostische tests voor het 
antifosfolipidensyndroom geven soms fout-
positieve uitslagen. De vermeende patiënten 
gebruiken dan onnodig levenslang anti-
stollingsmiddelen met alle risico’s van dien. 
Sanquin heeft samen met het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis in Den Bosch gekeken of een 
nieuwe specifiekere test betere resultaten 
geeft. De test blijkt hoopgevend maar verder 
onderzoek is noodzakelijk.

Ongeveer 1 procent van de bevolking kampt 
met het antifosfolipidensyndroom (APS). Dit 
is een verworven auto-immuunziekte waarbij 
patiënten een verhoogde kans hebben op 
herhaalde trombose of herhaalde miskramen. 
Bij genoemde symptomen is het van belang 
dat wordt gecontroleerd of het inderdaad om 
APS gaat. De patiënten moeten dan namelijk 
levenslang antistollingsmiddelen gebruiken, 
in tegenstelling tot mensen die eenmalig 
trombose hebben. De internationale richt-
lijnen adviseren om na constatering van de 
klinische verschijnselen drie serologische tests 
te doen. Ziekenhuizen voeren die vaak zelf 
uit, maar kunnen daarvoor ook een beroep 
doen op Sanquin.

Twaalf weken
Twee van de drie tests richten zich op an-
tistoffen tegen de eiwitten cardiolipine en 
b2-glycoproteïne 1. Deze eiwitten binden zich 
aan fosfolipiden. Dit zijn bouwelementen 
die in de membranen zitten van alle cellen. 
De derde test betreft het lupus anticoagulans 
(LAC), een fosfolipide-afhankelijke stollings-
test. Deze geeft aan hoeveel tijd het bloed 
nodig heeft om te stollen. Tenminste één van 
de drie testen moet met een tussenpoos van 
twaalf weken of meer bij herhaling positief 
zijn. Dat opnieuw testen is noodzakelijk, 
omdat de antistoffen zich ook kunnen vor-
men tijdens een infectie. Als de infectie onder 
controle is, verdwijnen ook die antistoffen.
Dörte Hamann, medisch immunoloog en 
manager van de cluster Immunopathologie 
en Bloedstolling van Sanquin Diagnostiek, 
vertelt dat bij iemand met APS het bloed 
snel stolt maar dat in vitro dat bloed juist 
een langere stollingstijd heeft in de LAC-test. 
“De LAC-test is de meest specifieke van de 

drie testen. Die geeft de minst foutpositieve 
uitslagen. Maar helaas is die ook het minst 
gevoelig. De twee antistoftesten zijn daaren-
tegen wel gevoelig maar minder specifiek. 
Daarvan scoort die tegen b2-glycoproteïne 
overigens iets beter. Het gevolg van dit alles 
is dat er soms patiënten met herhaalde trom-
bose of herhaalde miskramen telkens positief 
worden bevonden, terwijl ze toch geen APS 
hebben. Die patiënten moeten onterecht 
levenslang antistollingsmiddelen gebruiken, 
wat uiteraard risico’s met zich meebrengt. 
Om overdiagnostiek te voorkomen, willen we 
graag betere tests invoeren.”

Domein I
Een goede kandidaat lijkt de test die an-
tistoffen kan bepalen tegen slechts een 
gedeelte van het eiwit b2-glycoproteïne 1, 
het zogenaamde Domein I. Martine van 
Essen, onderzoeker van de afdeling Bloed-
stolling van Sanquin Diagnostiek, legt uit dat 
een internationale multicenter studie heeft 
aangetoond dat antistoffen tegen dit domein 
sterker geassocieerd zijn met trombose en 
specifieke zwangerschapsproblemen dan de 
standaard antistofbepaling tegen het gehele 
eiwit b2-glycoproteïne 1. “Het zijn vooral 
deze antistoffen die problemen geven.” 
Centrale rol in de internationale studie 
speelde Bas de Laat, die tot twee jaar geleden 
bij Sanquin en de Universiteit van Utrecht 
werkte aan Domein I-antistoffen. Zijn bevin-
dingen zijn opgepakt door het Amerikaanse 
INOVA Diagnostics, dat een testkit heeft 
ontwikkeld gericht op Domein I. De analyse 
daarvan doet de BIO-FLASH, een apparaat 
eveneens van dit bedrijf. Van Essen: “We 
hebben deze apparatuur en de kits in huis 
gehaald om te onderzoeken of we daarmee 
APS inderdaad beter kunnen diagnosticeren.”
Dat onderzoek deed Sanquin samen met 
Nathalie Péquériaux. Zij is laboratoriumarts 
van het laboratorium klinische chemie en 
hematologie van het Jeroen Bosch Zieken-
huis in De Bosch. Haar laboratorium krijgt 
jaarlijks zo’n 600 interne aanvragen om het 
bloed te onderzoeken van mensen bij wie APS 
wordt vermoed. Van hen blijkt ongeveer 30 
positief. “Het is een hele moeilijke diagnos-
tiek. Daarom hoopten we uiteraard dat de 
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nieuwe test een meerwaarde zou kunnen 
betekenen”, vertelt ze. Voor de studie werden 
uit het bestand van Péquériaux van 79 
patiënten, die allemaal verdacht werden 
van APS, de bloedmonsters verzameld en 
onderzocht. De resultaten van de bestaande 
antistoftest voor b2-glycoproteïne 1 werd 
vergeleken met die voor Domein I. Daaruit 
bleek inderdaad dat antistoffen tegen dit 
beperkte gebied sterker zijn geassocieerd met 
APS dan de antistoffen tegen het gehele eiwit. 
Echter, ook deze test geeft geen 100 procent 
zekerheid.

Meer ervaring opdoen
Péquériaux is verheugd dat met de Domein 
I-test APS-patiënten beter lijken te traceren.
“Maar dit was een pilotstudie. Er zijn 
meerdere onderzoeken bij andere patiënten-
populaties nodig om de betekenis ervan te 
kunnen bepalen. Toch vinden we de nieuwe 
test zo waardevol, dat wij in ons ziekenhuis 
de kits en de BIO-FLASH willen aanschaffen. 
Deze gaan we in eerste instantie naast de 
bestaande antistoftesten inzetten. Vooralsnog 
blijven we die testen gewoon gebruiken.” Van 
Essen, die zich binnen haar afdeling bezig-
houdt met innovaties en het opzetten van 
nieuwe technieken, vult aan dat ook Sanquin 
de test gaat aanbieden aan ziekenhuizen die 
er gebruik van willen maken. “Ziekenhuizen 
die het bestaande pakket bij ons aanvragen 
– dat gebeurt zo’n honderd keer per maand – 
bieden we tijdens de testperiode van een jaar 
gratis de Domein I-test aan. Ziekenhuizen 
die de standaardtesten zelf doen, kunnen we 
het pakket ook aanbieden, maar daarvoor 
rekenen we een tarief. Door zo ervaring op 
te doen, krijgen we langzaamaan een beter 
beeld van wat die test precies doet. Daar-
over is in de wetenschap nog onvoldoende 
duidelijkheid. Wellicht dat in de toekomst 
deze nieuwe test de twee bestaande anti-
stoffentests kan vervangen en dan officieel 
in de richtlijnen kan worden opgenomen.”

Dörte Hamann (Dessau (Duitsland), 1967), studeerde 
biologie aan de Universiteit van Leipzig. In 1997 promoveerde 
ze aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek 
naar T-cel subsets. Vervolgens deed ze onderzoek naar HIV 
op de afdeling Klinische Viro-Immunologie van Sanquin. 
In 2001 maakte ze de overstap naar Sanquin Diagnostiek, 
waar ze manager van de cluster Immunopathologie en 
Bloedstolling is. In 2008 rondde ze de opleiding Medische 
Immunologie af bij AMC-Sanquin.
d.hamann@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/dörte-hamann/14/149/326/

Martine van Essen-Hollestelle (Delft, 1975) studeerde 
biologie in Wageningen. Op de afdeling Plasma Eiwitten van 
Sanquin deed ze onderzoek naar de factor VIII, waarop ze 
in 2004 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Daarna werkte ze als onderzoeker in het Utrechtse Wilhelmina 
Kinderziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Utrecht. 
Vanaf 2010 doceerde ze medische biologie aan Saxion in 
Enschede en Deventer. Sinds 2012 is ze onderzoeker op de 
afdeling Bloedstolling van Sanquin.
m.vanessen@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/martine-van-essen-hollestelle/1b/129/167/

Nathalie Péquériaux (Maubeuge (Frankrijk), 1962) studeerde 
geneeskunde en laboratoriumgeneeskunde aan de universi-
teit van Lille. Na haar studie werkte ze als laboratoriumarts 
in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en het Medisch 
Centrum Haaglanden in Den Haag. Sinds 2003 bekleedt ze 
die functie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. 
Momenteel doet ze promotieonderzoek naar de patho-
fysiologie van hart- en vaatziekten bij patiënten met nier-
insufficiëntie.
n.pequeriaux@jbz.nl
nl.linkedin.com/pub/nathalie-pequeriaux/45/971/473
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Binding van immunoglobulinen 
aan witte bloedcellen: een nieuw 
puzzelstukje voor in de kliniek

Onderzoek

Maarten Evenblij

Sommige mensen hebben een defect in de 
productie van antistoffen waardoor ze 
gevoelig zijn voor infecties. Een scala van 
oorzaken ligt ten grondslag aan deze 
zogeheten hypogammaglobulinemie. 
Hiervan vormt de groep met de diagnose 
Common Variable Immunodeficiency (CVID) 
de hoofdmoot. Zowel kinderen met een 
erfelijke belasting als oudere patiënten 
kunnen de aandoening hebben. Geregelde 
toediening van immunoglobulinen, af-
komstig uit het plasma van bloeddonors, 
kan hun een bijna normaal leven geven. 
Een enkele patiënt reageert echter heftig 
op het intraveneus toegediende immuno-
globulinepreparaat. Dat heeft onderzoekers 
van Sanquin en het AMC Amsterdam op het 
spoor gezet van een nieuwe variatie in de 
reactie van immuuncellen.

In Nederland zijn ongeveer 300 patiënten 
met een hypogammaglobulinemie of CVID 
bekend die worden behandeld met immuno-
globulinen uit donorplasma, zoals het door 
Sanquin geproduceerde IVIG dat intraveneus 
wordt toegediend, of IMIG en ScIG dat in een 
spier of onder de huid wordt gespoten. “In 
principe kunnen deze patiënten 80 worden, 
zoals iedereen”, zegt Taco Kuijpers, hoog-
leraar Kinderimmunologie in het Emma 
Kinderziekenhuis van het AMC en als onder-
zoeker werkzaam bij de afdeling Bloedcel 
Research van Sanquin Research. “Maar ze 
moeten wel elke maand een infuus of weke-
lijks een onderhuidse injectie met immuno-
globulinen krijgen, want ze kunnen zelf niet 
de juiste antistoffen maken om infecties te 
bestrijden. Sommige patiënten worden daar-
naast preventief behandeld met antibiotica 
omdat ze anders infectie-op-infectie zouden 
krijgen, vaak in de longen, die daardoor 
ernstig kunnen beschadigen.” Patiënten 
reageren soms met een immuunreactie op de 
intraveneus toegediende immunoglobulinen 
en soms zelfs zo hevig dat ze in shock raken. 
Gelukkig gebeurt dat relatief zelden. Kuijpers 
schat vier tot zes keer per jaar in Nederland. 
“Je moet er bij de eerste intraveneuze toe-
diening op bedacht zijn en daarom schrijft 
het protocol voor om de eerste keren het 
infuus druppelsgewijs toe te dienen.”

Diverse typen Fc-receptoren
Sanquin onderzoekt hoe de immunoglobulinen 
zijn betrokken bij de afweerreactie van het 
lichaam. Joris van der Heijden bijvoorbeeld, 
hoopt eind 2013 te promoveren op de 
fundamenten van de binding van immuno-
globulinen aan witte bloedcellen. Bijvoor-
beeld aan Natural Killercellen, die virus-
geïnfecteerde cellen of tumorcellen kunnen 
doden, en aan neutrofiele granulocyten, die 
bacteriën, schimmels en brokstukken hiervan 
kunnen opnemen en onschadelijk maken. 
Dit past in de traditie van de afdeling Bloed-
cel Research, waar de zogeheten Fc-receptoren 
op witte bloedcellen worden onderzocht en 
de variaties in die receptoreiwitten die de 
immunoglobulinebinding of het door de 
receptor afgegeven signaal aan de cellen 
versterken of verzwakken. Van der Heijden: 
“Er zijn verschillende varianten en aan-
vankelijk onderzochten wij het vóórkomen 
van zulke varianten door onderzoek van het 
bloed van vrijwilligers. Omdat men in de 
kliniek werd geconfronteerd met patiënten 
die soms heftig reageren op IVIG, vroegen 
wij ons af of zij misschien een bepaalde 
receptorvariant hebben die tot een sterkere 
afweer leidt.” Zo ontdekten de onderzoekers 
een nieuwe variant van het receptoreiwit, 
die ze FcRIIaexon6* noemden. Deze ‘super 
Fc-receptor’ stuurt een sterker activerings-
signaal de afweercel in dan gebruikelijk. 
“Hoe dat precies komt weten we nog niet. 
Wellicht gaat er iets mis bij de productie van 
het Fc-receptoreiwit, waardoor dit langer is 
dan gebruikelijk. Misschien steekt de receptor 
daardoor dieper in de cel en reageert de cel er 
sterker op.”

Heftige reactie
Al langer is bekend dat patiënten die zelf 
geen immunoglobuline A (IgA) maken, 
maar wel anti-IgA antistoffen hebben, en 
die een anafylactische afweerreactie tegen 
IVIG hebben, waarschijnlijk reageren op de 
aanwezigheid van een kleine hoeveelheid 
IgA in IVIG, dat voornamelijk uit immuno-
globuline G (IgG) bestaat. Van der Heijden: 
“Nu hebben we aangetoond dat er voor een 
anafylactische reactie meer nodig is dan 
alleen een immuunreactie tegen IgA en dat 

Joris van der Heijden
Taco Kuijpers
Paul Strengers
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patiënten ook de ‘super Fc-receptor’ variant 
moeten hebben. Voor mij is het interessant, 
omdat het een van de stukjes is in de puzzel 
die het afweersysteem vormt. Voor de kliniek 
is onze bevinding interessant omdat zij 
misschien een oplossing biedt van het 
probleem waarom een deel van de patiënten 
zo heftig reageert op IVIG.”
“Dat is maar een zeer klein deel”, zegt 
kinderarts Kuijpers. “Ik denk niet dat we alle 
patiënten bij wie we IVIG willen toedienen, 
genetisch zouden moeten screenen op de 
eventuele aanwezigheid van de ‘super Fc-
receptor’. Door voorzichtige toediening van 
IVIG kunnen we een eventuele anafylactische 
reactie goed ondervangen. Het is wel fijn 
dat we nu een patiënt die ernstig reageert, 
op deze variant van de Fc-receptor kunnen 
testen, zodat we weten wat er aan de hand 
is. Er is een alternatief voor deze patiënten, 
namelijk het wekelijks subcutaan toedienen 
van immunoglobulinen. Het afweersysteem 
reageert dan minder heftig. Uiteindelijk 
kunnen we door subcutane toediening het 
immuunsysteem van een patiënt vaak 
tolerant maken, zodat we – desgewenst – 
daarna toch over kunnen gaan op een 
maandelijkse intraveneuze toediening. 
Bovendien speelt deze ‘super Fc-receptor’ 
misschien ook een rol bij andere ontstekings-
processen, zoals autoimmuniteit. Ook dat 
soort processen bestuderen we.”

Extra factor noodzakelijk
Paul Strengers, directeur Medische Zaken en 
Productontwikkeling van Sanquin Plasma-
producten is blij met de bevindingen van 
Kuijpers en Van der Heijden. “Voor zover ik 
het kan overzien, blijkt uit de publicatie van 
het onderzoek dat de oorzaak van de ana-
fylactische reactie vooral bij de patiënt ligt en 
niet zozeer bij het product”, concludeert hij. 
“Het is niet zo dat in het algemeen de aan-
wezigheid van een kleine hoeveelheid IgA in 
het product en de aanwezigheid van anti-IgA 
antistoffen bij de patiënt een ernstige afweer-
reactie teweeg brengt, maar dat daarvoor 
ook een specifieke variant van de Fc-receptor 
noodzakelijk is. Gelukkig komt deze toeval-
lige interactie niet heel veel voor. De verras-
sing van dit onderzoek is dat het gen voor de 

‘super Fc-receptor’ ook voorkomt bij andere 
patiëntengroepen die IVIG als therapie 
krijgen en in de algemene bevolking. Maar 
daar zien we geen anafylactische reacties. 
Blijkbaar is er bij CVID-patiënten nog een 
extra factor van belang. Overigens beschikte 
één van de patiënten die heftig reageerden 
op IVIG niet over het ‘supergen’.”
Voor een maximale veiligheid van therapie 
met IVIG zou het wellicht goed zijn potentiële 
ontvangers te screenen op de aanwezigheid 
van het ‘supergen’, maar eerst moet het 
onderzoek worden herhaald. IVIG maken 
zonder sporen van IgA is geen haalbare 
optie, meent Strengers. “Dat is lastig. Een 
IgA-vrij IVIG zou op onaanvaardbare wijze 
ten koste gaan van de IgG-concentratie. 
Dit onderzoek heeft wel geleid tot een beter 
begrip van een ernstige bijwerking van 
IVIG. Gelukkig bestaat er voor patiënten een 
alternatief in het subcutaan toedienen van 
immunoglobulinen en de mogelijke opbouw 
van immunotolerantie daarbij.”

Referentie
Van der Heijden J, Geissler J, van Mirre E, van Deuren M, 
van der Meer JW, Salama A, van den Berg TK, Roos D, 
Kuijpers TW. A novel splice variant of FcRIIa: a risk factor for 
anaphylaxis in patients with hypogammaglobulinemia. J Allergy 
Clin Immunol 2013; 131:1408-16.

Taco Kuijpers (Utrecht, 1962) is sinds 2003 hoogleraar 
Kinderimmunologie en hoofd van de afdeling Kinderhema-
tologie, immunologie & infectieziekten van het Emma Kinder-
ziekenhuis bij het AMC. Kuijpers studeerde geneeskunde 
in Amsterdam, promoveerde in 1992 op onderzoek aan 
neutrofiele leukocyten bij Sanquin en verrichtte een postdoc 
in de hematologie aan de Universiteit van Washington. 
Kuijpers specialiseerde zich in de kindergeneeskunde (1998) 
bij het AMC. Zijn onderzoek concentreert zich onder meer 
op de rol van immunoglobulinen bij de ontwikkeling en 
stimulatie van neutrofiele granulocyten.
t.w.kuijpers@amc.uva.nl
nl.linkedin.com/pub/taco-kuijpers/15/741/5a/

Joris van der Heijden (Amsterdam, 1980) studeerde Bio-
medische Wetenschappen aan de Universiteit van Amster-
dam. Na een stage bij het AMC en Sanquin Bloedcel 
Research volgde eind 2007 een promotie-aanstelling bij 
Sanquin. Eind 2011 maakte hij de overstap naar Sysqa in Al-
mere, waar hij zich voor diverse opdrachtgevers bezig houdt 
met kwaliteitsmanagement van software. Eind 2013 hoopt 
Van der Heijden zijn proefschrift over specifieke varianten 
van Fc-receptoren te verdedigen aan de Universiteit van 
Amsterdam.
nl.linkedin.com/in/vanderheijdenjoris

Paul Strengers (’s-Hertogenbosch, 1951) studeerde genees-
kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden met vervolgopleidingen 
in transfusiegeneeskunde en klinische epidemiologie. Begonnen 
als transplantatie-coördinator (AMC, Amsterdam), werd hij 
in 1986 hoofd van de Medische Afdeling van het CLB. Daar 
was hij ook medisch directeur van de CLB Bloedbank (1999-
2003). Sinds 2001 is hij Unit Directeur Medische Zaken en 
Productontwikkeling van Sanquin Plasmaproducten en van 
CAF-DCF in Brussel. Strengers is ondermeer Executive 
President van de International Plasma Fractionation 
Association en lid van diverse nationale en internationale 
adviesorganen inzake bloed(veiligheid), transfusiegenees-
kunde en plasmaproducten.
p.strengers@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/paul-strengers/9/156/a67/
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Risicofactoren hemofiliepatiënten met 
stollingsremmers in kaart gebracht

Onderzoek

Frank van Kolfschooten

Tussen de 10 en 30% van de hemofilie-
patiënten bouwt een immuunreactie op 
tegen toediening van stollingsfactor VIII. 
De RODIN-studie, een klinische studie onder 
574 patiënten, is opgezet om te achterhalen 
welke risicofactoren bijdragen aan de ont-
wikkeling van deze zogenaamde remmers. 
Sanquin doet ook fundamenteel onderzoek 
naar de remmerproblematiek.

In het bloed van patiënten met de erfelijke 
aandoening hemofilie A ontbreekt stollings-
factor VIII (FVIII). De spontaan optredende 
inwendige bloedingen waarmee deze 
patiënten kampen, kunnen worden gestopt 
via intraveneuze infusie van uit plasma 
gemaakt FVIII of recombinant FVIII. Bij 10 
tot 30% van de patiënten ontstaan bij deze 
behandeling als bijwerking antistoffen die de 
werking van FVIII remmen. Bovendien zorgen 
deze zogenaamde remmers ervoor dat de 
toegediende FVIII snel uit het bloed verdwijnt, 
zodat verdere infusie geen zin heeft. De stol-
ling moet dan op gang worden gebracht met 
andere eiwitten, wat niet altijd lukt. Boven-
dien doet hetzelfde probleem zich voor bij elke 
nieuwe bloeding, met mogelijk fatale afloop.
Sanquin doet al enige jaren klinisch en 
fundamenteel onderzoek om meer inzicht 
te krijgen in de remmerproblematiek. 
Dr. Anske van der Bom, manager van de 
afdeling Klinische Transfusieresearch, 
bestudeert welke bestaande FVIII-producten 
het meest immunogeen zijn voor patiënten 
en welke patiënten een grotere kans hebben 
op het ontwikkelen van antistoffen (de divisie 
Plasmaproducten van Sanquin maakt zelf 
FVIII uit plasma van donors onder de naam 
Aafact®). Van der Bom is als co-principal 
investigator betrokken bij de RODIN-studie 
(Research Of Determinants of INhibitor 
development among Previously untreated 
patients with haemophilia), een in 2006 op-
gezette internationale cohortstudie die wordt 
gecoördineerd vanuit de Van Creveldkliniek 
van het UMC Utrecht. “We zagen in Utrecht 
in een kleine groep hemo-filiepatiënten dat 
patiënten die in hun eerste half jaar voor 
het eerst behandeld werden met FVIII meer 
antistoffen kregen dan patiënten die dat 
later kregen, terwijl je zou verwachten dat 

een relatief onrijp immuunsysteem juist 
minder sterk zou reageren. Een relatie tussen 
de leeftijd waarop FVIII voor het eerst wordt 
toegediend en de ontwikkeling van antistof-
fen zou grote gevolgen kunnen hebben voor 
de behandeling.”
Maar misschien waren er andere factoren 
van invloed en was er alleen een schijn-
verband tussen leeftijd en ontwikkeling van 
remmers. Om dat te achterhalen zijn in de 
RODIN-studie 574 kinderen gevolgd (geboren 
tussen 2000 en 2010) om zoveel mogelijk 
risicofactoren in kaart te brengen voor het 
ontwikkelen van antistoffen. Daar kwam 
onder meer uit dat leeftijd geen rol speelt, 
maar wel de omstandigheden waaronder 
het immuunsysteem wordt gestimuleerd. 
“We vonden meer antistoffen als FVIII werd 
toegediend tijdens een operatie of bij een 
ernstige bloeding, terwijl de kans op ont-
wikkeling van antistoffen juist verminderd 
bleek als het werd toegediend als het 
immuunsysteem rustig was.”

Innovatieve methodologie
De publicatie hierover, onlangs verschenen 
in Blood, is volgens Van der Bom een mooi 
voorbeeld van hoe klinisch onderzoek 
fundamenteel onderzoek kan aanvullen. 
“Onze bevindingen passen binnen een 
theorie uit het lab die zegt dat het immuun-
systeem in de aanval gaat als het ‘danger 
signals’ krijgt over weefselschade. Zijn die 
signals er niet dan beschouwt het immuun-
systeem een nieuw eiwit als veilig en ont-
wikkelt er tolerantie voor.”
De theorie uit het lab werd overigens lang 
niet bij alle patiënten bevestigd. Met profy-
lactische behandeling daalt het percentage 
patiënten die antistoffen ontwikkelen van 
40 naar 32%. In Nederland worden alle 
patiënten met ernstige hemofilie (die minder 
dan 1% van het normale factor VIII-niveau 
hebben) al op jonge leeftijd profylactisch 
behandeld om bloedingen te voorkomen 
als ze eenmaal gaan lopen, dus aan hun 
behandeling verandert niets.
“Ons onderzoek bewijst dat innovatieve in-
zichten uit het lab eerst goed klinisch moeten 
worden onderzocht op bruikbaarheid in de 
medische praktijk”, zegt Van der Bom. “Lastig 

Anske van der Bom
Rutger Middelburg
Jan Voorberg
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daarbij is dat je meestal geen experimenteel 
onderzoek kunt doen bij hemofiliepatiënten. 
We kunnen om ethische redenen geen danger 
signals opwekken, bijvoorbeeld door bacteriën 
in het bloed in te brengen. Daarom zijn we 
aangewezen op observationeel onderzoek. 
Maar daarbij spelen zoveel variabelen mee 
dat de kans groot is dat je foute conclusies 
trekt op basis van vertekende effecten.”
Om die vertekeningen eruit te filteren is 
ervaring en inzicht in de methodologie van 
klinisch onderzoek vereist, zegt Van der Boms 
collega Rutger Middelburg, die statistische 
modellen voor de RODIN-studie heeft opge-
zet. “Het analyseren en interpreteren van 
klinische gegevens is een vak apart. Boven-
dien is ook methodologie voortdurend in 
beweging. Ook daar vindt innovatie plaats.”
Bij een ander onlangs in de New England 
Journal of Medicine gepubliceerd onderdeel 
van de RODIN-studie is gekeken of het soort 
product dat wordt toegediend van invloed 
is op de ontwikkeling van antistoffen. Van 
der Bom: “We vonden geen verschil tussen 
toediening van recombinant FVIII en FVIII 
gemaakt uit plasma van donors.”
Er komen nog RODIN-publicaties over de 
invloed van vaccinaties, infecties en borst-
voeding op de vorming van remmers.

Fundamenteel onderzoek
Sanquin verricht fundamenteel onderzoek 
naar de immunologische mechanismen die 
ervoor zorgen dat het immuunsysteem FVIII 
als immunogeen eiwit beschouwt en remmers 
ontwikkelt. Prof. dr. Jan Voorberg, hoofd van 
het Laboratorium voor Cellulaire Hemostase 
van de afdeling Plasma Eiwitten, doet 
onderzoek naar antigeenpresenterende cellen 
van het immuunsysteem die lichaamseigen 
en lichaamsvreemde eiwitten screenen op de 
aanwezigheid van afwijkende componenten. 
Deze cellen blijken heel efficiënt stukjes van 
FVIII te kunnen presenteren aan T-cellen, die 
in dit geval een ongewenste immuunreactie 
op gang brengen. “Wij proberen FVIII zo te 
veranderen dat het niet meer goed opgenomen 
wordt door die antigeenpresenterende cellen 
waardoor het in principe minder immuno-
geen zou worden. In een in vitro systeem is 
ons dat gelukt en in een muizenmodel ook. 

De volgende stap is om het te testen in een 
patiëntenpopulatie in de kliniek.”
Bovenstaand klinisch en fundamenteel 
onderzoek is gericht op het voorkómen van de 
ontwikkeling van remmers. Ander (funda-
menteel) onderzoek is gericht op bestaande 
patiënten met remmers, op methoden om 
antistoffen weer snel weg te werken als die 
zich eenmaal hebben gevormd. “Daar ligt nog 
een belangrijke uitdaging omdat de huidige 
behandelprotocollen om van anti-stoffen af te 
komen soms wel een half tot twee jaar duren 
en bovendien erg kostbaar zijn”, zegt Voor-
berg. “Als je een nieuwe therapie zou kunnen 
ontwikkelen om die antistoffen sneller te laten 
verdwijnen zou dat een belangrijke vooruit-
gang zijn. In dat soort onderzoek zou ik op 
termijn willen instappen met mijn lab.”

Referenties
Gouw SC et al and RODIN Study Group. Factor VIII products 
and inhibitor development in severe hemophilia A. N Engl J Med 
2013; 368(3):231-9.

Gouw SC et al and RODIN Study Group. Intensity of factor 
VIII treatment and inhibitor development in children with severe 
hemophilia A: the RODIN study. Blood 2013; 121(20):4046-55.

Anske van der Bom (Oudenbosch, 1964) studeerde Genees-
kunde aan de Universiteit Leiden en Klinische Epidemiologie 
aan het Netherlands Institute for Health Sciences van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, waar zij in 1997 promo-
veerde. Zij was een aantal jaar klinisch epidemioloog bij het 
Julius Centrum UMC Utrecht en is sinds 2004 universitair 
hoofddocent bij de Afdeling Klinische Epidemiologie van het 
LUMC. Sinds 2011 is ze manager van de afdeling Klinische 
Transfusieresearch van Sanquin Research.
j.g.vanderbom@lumc.nl
http://www.linkedin.com/pub/anske-van-der-bom/29/300/833

Rutger Middelburg (Voorschoten, 1978) is sinds 2006 
onderzoeker bij Sanquin Research en verbonden aan de 
afdeling Klinische Epidemiologie van het LUMC in Leiden. 
Middelburg studeerde Biomedische Wetenschappen aan de 
Universiteit Leiden, waarna hij onderzoek deed bij Numico 
Research in Wageningen en de afdeling Klinische Oncologie 
van het VUmc in Amsterdam. In 2011 promoveerde hij aan 
de Universiteit Leiden.
r.a.middelburg@lumc.nl
http://nl.linkedin.com/pub/rutger-middelburg/42/b93/712 

Jan Voorberg (Rozenburg, 1961) studeerde Moleculaire 
Wetenschappen aan de Universiteit Wageningen. Hij 
promoveerde in 1991 aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij is sinds 1991 stafmedewerker van de afdeling Plasma 
Eiwitten van Sanquin Research. Sinds 2012 is hij hoogleraar 
Cellulaire Hemostase aan de Universiteit van Amsterdam.
j.voorberg@sanquin.nl
http://www.linkedin.com/pub/jan-voorberg/a/34a/13b 

De researchafdeling Klinische Transfusie-
research (KTR) van Sanquin in Leiden 
start met een grootschalig onderzoek naar 
bloedplaatjestransfusies. De komende vier 
jaar worden 80.000 plaatjestransfusies uit de 
twintig grootste ziekenhuizen in Nederland 
onderzocht. In het onderzoek wordt gekeken 
naar de bijwerkingen en de klinische effecten 
bij de ontvangers. Doel van de studie is om 
meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen 
van een bloedplaatjestransfusie en welke 
behandelmethode het meest efficiënt is.
“Er is op dit moment geen vast beleid in 
het toedienen van plaatjes, dit verschilt per 
behandelaar. Wanneer een patiënt geen 
bijwerkingen ondervindt van een transfusie 
worden er ook geen gegevens geregistreerd 
waardoor we op dit moment geen compleet 
beeld hebben,” aldus Anske van der Bom, 
principal investigator van de afdeling KTR. 
Door juist van alle patiënten die een trans-
fusie ontvangen de gegevens te registreren 
wil Sanquin inzicht krijgen in de huidige 
behandelmethoden.
Van der Bom: “Door te registreren waarom, 
hoeveel en welk type transfusie een patiënt 
toegediend krijgt en te kijken naar de effecten 
van deze transfusie kunnen we analyseren of 
een transfusiebehandeling opweegt tegen de 
mogelijk bijwerkingen die kunnen optreden, 
zoals TRALI (Transfusion-related acute lung 
injury).” Met de opgedane inzichten kan 
worden bepaald welke behandelwijze het 
beste is en in welke mate het toedienen van 
plaatjes effectief is in het verminderen of 
voorkomen van bloedingen bij een patiënt. 
Dit alles zal leiden tot een efficiënter trans-
fusiebeleid.
In het huidige beleid worden bijwerkingen 
van het gebruik van bloedproducten geregi-
streerd door het Bureau TRIP (Transfusie- en 
transplantatiereactie in patiënten), daarom 
werkt Sanquin samen met Bureau TRIP voor 
de uitvoering van het onderzoek.

Bloedproducten

Grootschalig 
onderzoek naar 
plaatjestransfusies
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Recente publicaties In koelen
bloede

Onderzoek Beeld

Nico Bick

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

Ontstaan alloimmunisatie niet gerelateerd 
aan transfusie-intensiteit
Zalpuri S, Middelburg RA, Schonewille H, 
de Vooght KM, le Cessie S, van der Bom JG, 
Zwaginga JJ. Intensive red blood cell transfusions 
and risk of alloimmunization. Transfusion 2013 
Jun 19. doi: 10.1111/trf.12312. [Epub ahead 
of print]
Wanneer patiënten worden blootgesteld 
aan allogene rode bloedcellen (RBCs) kan 
dat leiden tot het vormen van antistoffen 
tegen lichaamsvreemde antigenen. Het risico 
hierop wordt onder andere beïnvloed door 
het aantal getransfundeerde RBC eenheden. 
Er is echter geen significant verband tussen 
het ontstaan van alloimmunisatie en de 
transfusie-intensiteit. Dit ontdekte Saurabh 
Zalpuri van de researchafdeling Klinische 
Transfusieresearch in Leiden. Door middel 
van een cohortstudie onderzochten de weten-
schappers 5812 patiënten die voordien nog 
geen transfusie hadden gehad. Bij 2,8 procent 
van de patiënten werden allo-antistoffen 
gevonden. Hiervan ontvingen twaalf patiënten 
tien of meer transfusies binnen 48 uur; zij 
vormden vijftien antistoffen. De overige 142 
patiënten, met minder dan tien transfusies, 
vormden 184 antistoffen. Dit verschil is niet 
significant.

Trio betrokken bij ontsteking
Van Rijssel J, Timmerman I, van Alphen FP, 
Hoogenboezem M, Korchynskyi O, Geerts D, 
Geissler J, Reedquist KA, Niessen HW, 
van Buul JD. The Rho-GEF Trio regulates a novel 
pro-inflammatory pathway through the transcrip-
tion factor Ets2. Biol Open 2013; 2(6):569-79. 
doi: 10.1242/bio.20134382.
Tijdens een ontsteking beïnvloeden kleine 
Rho-GTPases het metabolisme van het actine 
skelet van het endotheel en zijn ze betrokken 
bij gentranscriptie. Onderzoekers van de af-
deling Moleculaire Celbiologie onderzochten 
hoe dit proces wordt gereguleerd. In de studie 
tonen Van Rijssel en collega’s aan dat de 
guanine nucleotide exchange factor (GEF) 
Trio de expressie van de endotheliale adhesie-

moleculen VCAM-1, ICAM-1 en E-Selectine 
reguleert. Expressie van GEF Trio wordt 
verhoogd door ontstekingsstimuli in het 
endotheel, en Trio downregulatie vermindert 
VCAM-1 expressie. Daarnaast laten de 
resultaten zien dat Trio-gecontroleerde 
VCAM-1 expressie op het transcriptionele 
niveau werkt door fosforylering en trans-
localisatie van de transcriptiefactor Ets-2. 
De resultaten bieden nieuwe richtpunten 
voor het behandelen van ontstekingsaan-
doeningen zoals reumatoïde artritis.

Vasovagale syncope bij afname leidt tot ver-
minderde donorterugkeer
Wiersum-Osselton JC, Marijt-van Der Kreek 
T, Brand A, Veldhuizen I, van der Bom JG, 
de Kort W. Risk factors for complications in 
donors at first and repeat whole blood donation: 
a cohort study with assessment of the impact on 
donor return. Blood Transfus 2013 Jun 3:1-9. 
doi: 10.2450/2013.0262-12. [Epub ahead of 
print].
Bijwerkingen die optreden bij een donatie 
verkleinen de kans dat een donor terugkomt 
voor een volgende donatie. Het is daarom 
belangrijk om de kans op bijwerkingen 
zoveel mogelijk te verkleinen. Onderzoekers 
van de afdeling Donorstudies onderzochten 
risicofactoren voor het optreden van vaso-
vagale syncope (flauwvallen), lokale naald-
gerelateerde complicaties of procedurele 
problemen bij een eerste volbloeddonatie 
in vergelijking met herhaalde donaties. 
Daarnaast is ook gekeken naar het effect 
hiervan op de terugkeer van de donor. Met 
behulp van een cohortstudie analyseerden 
Wiersum-Osselton en collega’s 28.786 nieuwe 
en 522.958 terugkerende donors. Uit de 
resultaten kwam naar voren dat mannen 
die voor de eerste keer bloed gaven vaker 
vasovagale reacties vertonen dan vrouwen 
die voor de eerste keer doneren. Bij terug-
kerende donors was dit veel zeldzamer. 
Andere risicofactoren hadden vergelijk-
bare associaties tussen eerste en herhaalde 
donaties. Daarnaast laat de studie zien dat 
vasovagale syncope en naaldgerelateerde 
complicaties bij zowel eerste als herhaalde 
donaties leidt tot een verminderde terugkeer 
van de donor.

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

www.nicobick.nl
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Mirte Hemker

Huidige functie
Huisarts Huisartsenpraktijk Westlandgracht, 
Amsterdam
Promotiejaar
2004
Titel proefschrift
A study on weak D and the function of the Rh Complex 
in red blood
Promotor
Prof. dr. D.J. van Rhenen 
Co-promotores 
Dr. C.E. van der Schoot en dr. P.A. Maaskant-
van Wijk

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

Mirte Hemker (Amsterdam, 1971) studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit van Amster-
dam. Ze wist altijd al dat ze arts wilde 
worden. “Maar dat ik huisarts wilde worden 
wist ik pas vrij laat. Tijdens mijn opleiding 
kwam ik er achter dat ik eerst wetenschap-
pelijk onderzoek wilde doen. Albert von den 
Borne verwees me in 1997 naar Ellen van der 
Schoot van het toenmalige CLB. Daar heb 
ik eerst als student-assistent gewerkt. Toen er 
een nieuw rhesusproject kwam werd ik OIO.”

Wat heeft Sanquin betekend voor je carrière?
“Het was een tijd met veel vrijheid, je had je 
onderzoek en je kon het invullen zoals je zelf 
wilde. Zo heb ik proeven tijdens de Kerstdagen 
gedaan, maar als het kon ging ik met mooi 
weer een dagje naar het strand. Er was een 
hechte groep mensen met Carlijn Voermans, 
Jaap van Buul, Robin van Bruggen, Claudia
Folman en Sonja van den Oudenrijn. 
Ik beschreef zwakke expressie van het RhD 
eiwit en een variant die veel in Zuid-Afrika 
voorkwam. Mensen met deze variant kunnen 
antistoffen tegen RhD vormen. Daarnaast 
deed ik onderzoek naar de functie van het 
rhesuseiwit. Waarom zit dat eiwit daar? 
Ik was zwanger van mijn tweede kind toen ik 
mijn proefschrift ging afronden.”

Hoe is je loopbaan na Sanquin verlopen?
“Tijdens mijn promotieonderzoek ontdekte 
ik dat ik liever buiten het ziekenhuis wilde 
werken. Je bent intensief betrokken bij een 
patiënt en begeleidt deze vaak in meerdere 
fases van het leven. Na mijn promotie heb 
ik kort als consultatiebureauarts gewerkt, 
omdat ik nog niet kon starten met mijn 
huisartsenopleiding. In het eerste jaar van 
de opleiding tot huisarts start je direct in een 
huisartsenpraktijk, dat is voor mij dezelfde 
praktijk waar ik nu huisarts ben. Tijdens mijn 
laatste opleidingsjaar heb ik ook de basis-
opleiding antroposofische geneeskunde 
gedaan. Daaruit neem ik nog dagelijks mee 

dat goed observeren van patiënten je veel 
kan opleveren. Daarnaast ben ik heel bewust 
van de wisselwerking tussen lichaam en 
geest.”

Wat doe je nu?
“Toen ik klaar was met mijn opleiding breidde 
de praktijk waar ik mijn eerste stage had 
gelopen uit en kon ik als derde huisarts daar 
aan de slag. Inmiddels ben ik de ‘oudste’ 
huisarts in de praktijk. Ik vind huisarts een 
geweldig beroep. Je bent volop met patiënten 
bezig, maar als huisarts ben je ook een 
ondernemer. Je moet leren hoe je een bedrijf 
leidt met personeel, je hebt contact met de 
apotheken en de zorgverzekeraars en ook dat 
kost tijd.” Sinds 2010 is Mirte zelf opleider 
aan de VU. “Als opleider kan ik nu 1e jaars 
arts-assistenten in opleiding tot huisarts 
(AIOS) begeleiden, elke dag voer je met de 
AIOS een leergesprek van een uur. Die 
begeleiding is zo intensief, want ze doen 
zelfstandig spreekuur in mijn praktijk. Als 
opleider heb je regelmatig terugkomdagen, 
om te bespreken hoe het met de AIOS gaat 
en twee keer per jaar zitten we twee dagen 
met alle opleiders bij elkaar in Doorn. Zo’n 
opleiding houd je scherp, er wordt je een 
spiegel voorgehouden. Huisarts is een 
solistisch beroep, je zit alleen met je patiënt 
in de spreekkamer, en ook op deze manier 
blijf je een brede visie houden.”

Heb je in je werk nog te maken met Sanquin?
“Niet zo veel met de inhoud van mijn 
promotie-onderzoek, rhesusantagonisme 
komt vooral bij zwangeren voor en die 
worden in Nederland (over het algemeen) 
begeleid door verloskundigen. Wat ik wel heb 
geleerd in de tijd dat ik onderzoek deed is hoe 
(in een beperkte tijd) een oplossing op een 
vraag te vinden en hoe zelfstandig te werken. 
Mensen meenemen in je gedachteproces is 
wat je leert tijdens je onderzoek, en dat doe 
ik als huisarts nu dagelijks. Omdat mijn 
man nog op de afdeling werkt waar ik mijn 
onderzoek deed zie ik mijn oud-collega’s nog 
regelmatig.”

Mirte Hemker
Ik vind huisarts een geweldig beroep”

Anneke de Regt

Broedplaats

“
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Onderzoek

Van 2-6 juni 2013 is een groot internationaal 
congres van de International Society of Blood 
Transfusion gehouden in Amsterdam, mede
georganiseerd door Sanquin en de Neder-
landse Vereniging voor Bloedtransfusie. 
Naast vele zaken van belang voor de dagelijkse 
praktijk, zoals klinisch onderzoek, nieuwe 
technieken, methoden en apparatuur, was 
er ook aandacht voor nieuwe biochemische 
en medische ontwikkelingen die van belang 
kunnen worden voor de bloedtransfusie-
praktijk van de toekomst.

Bloedtransfusie is ‘core business’ voor Sanquin. 
Dat bleek uit het zeer enthousiast ontvangen 
congresprogramma, dat mede door inspan-
ning van onder andere veel Sanquinmede-
werkers onder leiding van prof. dr. Ellen van 
der Schoot als congrespresident tot stand 
was gekomen, en daarnaast ook uit de grote 
actieve deelname van Sanquinmedewerkers 
aan het programma. Met ruim 2500 deel-
nemers uit 92 landen was het congres een 
groot succes. Er waren 38 genodigde sprekers, 
176 voordrachten uit aanmeldingen en 850 
posterpresentaties. Ook de industrie was ruim 
aanwezig, met 75 stands voor apparatuur, 
reagentia en farmaceutica. Bloedbeeld was 
ter plaatse en noteerde enkele hoogtepunten.

Donorselectie
Donorselectie kent twee aspecten: de veilig-
heid van het bloed voor transfusiedoeleinden 
en de veiligheid van de donor. Goldman 
(Canada) gaf aan dat met het invullen van 
een vragenlijst donors vaak uitgesloten 
worden van bloeddonatie. Probleem is dat 
de uitsluitingscriteria niet op bewijs zijn 
gestoeld; dat is ook onmogelijk te leveren. 
Goldman gaf aan dat deze criteria regelmatig 
heroverwogen moeten worden, want de 
screeningstesten worden steeds beter.
Het tweede aspect behelst de veiligheid van 
de donor. Bij een gewone bloeddonatie is dat 
vaak niet meer dan een vluchtig lichamelijk 
onderzoek, met Hb gehalte en bloeddruk-
meting, om te voorkomen dat de donatie een 
bestaande ziekte bij de donor verergert. 
Williamson (UK), en ook Greinacher (Duits-
land), benadrukten dat de gemiddelde leeftijd 
van de bloedontvangers en die van de donors 

de afgelopen decennia is toegenomen. Dat 
heeft te maken met het toegenomen gebruik 
van bloedproducten bij ouderen met nieuwe 
kankertherapieën en met de veranderde 
bevolkingsopbouw. Het minimale Hb gehalte 
waarop donors toegelaten worden varieert 
sterk per land; ook hier is behoefte aan goed 
onderzoek. Er loopt momenteel in Engeland 
een tweejarig onderzoek naar het effect van 
frequentie van bloeddonatie op Hb gehalte 
en welbevinden.
Donors voor stamcellen worden met de 
groeifactor G-CSF behandeld, hetgeen meer 
risico inhoudt dan een gewone bloedafname. 
Buser (Zwitserland) gaf aan dat ook stamcel-
ontvangers en donors tegenwoordig ouder zijn 
dan vroeger. Vaak zijn stamceldonors familie 
van de patiënt, en dan worden minder 
strenge criteria voor donorselectie gehanteerd 
dan bij niet-verwante donors. Buser pleitte 
voor algemeen geaccepteerde aanbevelingen.

Genotypering van bloedgroepantigenen
Het genotyperen van bloedgroepantigenen 
heeft een grote vlucht genomen in de afge-
lopen paar jaar. In een drietal voordrachten 
lieten Westhoff (USA), de Haas (Sanquin) 
en Peyrard (Frankrijk) zien bij welke toepas-
singen deze methode uitkomst kan bieden. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn het typeren 
van recent getransfundeerde patiënten (waar-
mee antigenen opgespoord worden waartegen 
de patiënt antistoffen kan gaan vormen), 
het typeren van patiënten met antistoffen 
op hun rode bloedcellen (waarna transfusie-
bloed zonder patiëntenantigenen geselecteerd 
kan worden), en vooral het typeren van 
de RhD status van vrouwen voor of tijdens 
hun zwangerschap en van hun ongeboren 
of pasgeboren kinderen, noodzakelijk voor 
efficiënte toediening van anti-D immunoglo-
buline. Hier, en ook bij dreigende neonatale 
allo-immuun trombocytopenie, kan het 
foetale DNA uit de moederlijke circulatie 
gebruikt worden voor onderzoek bij de foetus. 
Andere toepassingen zijn het oplossen van 
ABO, RhD en andere typeerdiscrepanties, 
het typeren van antigenen waarvoor geen 
antisera beschikbaar zijn, en het zoeken naar 
antigeen-negatieve donors.

ISBT congres Amsterdam 2013

De president van de ISBT (Peter Flanagan) 
overhandigt de ‘talking stick’ aan de president 
van het congres, Ellen van der Schoot.
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Veranderingen in rode bloedcellen en bloed-
plaatjes tijdens bewaren
Dat er veranderingen in rode bloedcellen 
optreden tijdens veroudering in vivo en tijdens 
bewaren in de bloedbank is bekend, maar 
waar dat precies op berust, en hoe belangrijk 
dat is voor de functie van die cellen is on-
bekend. Veale (Australië) liet zien dat het 
band3 eiwit (de HCO3

–/Cl– uitwisselaar) en 
een aantal structuureiwitten in hogere mate 
gefosforyleerd worden op tyrosine en serine 
bij oudere en bewaarde erytrocyten. De band3 
clusters worden dan minder gezien, en er is 
verhoogd band3 verlies door het afsnoeren 
van micropartikels waarop band3 aanwezig 
is. Ovchynnikova (Sanquin) rapporteerde 
dat toegenomen tyrosine fosforylering van 
band3 ook wordt gezien bij Hereditaire Sfero-
cytose en uiteindelijk tot celzwelling leidt. 
Van Bruggen (Sanquin) had eerder ontdekt 
dat het CD47 molecuul op rode bloedcellen 
bij veroudering verandert van een ‘don’t eat 
me’ signaal in een ‘eat me’ signaal, door 
een configuratieverandering en trombospon-
dinebinding. Daarna worden zulke cellen 
gefagocyteerd door miltmacrofagen. Een 
zelfde proces treedt ook op bij bewaren van 
rode bloedcellen in vitro.
Veranderen ook bloedplaatjes bij bewaren? 
Bontekoe (Sanquin) onderzocht dit met een 
trombo-elastografische methode, waarbij zo-
wel de vorming als de retractie van een stol-
sel wordt gemeten. De snelheid van aggrega-
tie met collageen bleek toe te nemen met de 
bewaartijd van de plaatjes, maar de retrac-
tietijd was erg variabel en donorafhankelijk. 
MacLennan (UK) voerde een klinische studie 

uit, waarbij de getransfundeerde bloedplaat-
jes ofwel 2-5 dagen ofwel 6-7 dagen waren 
bewaard. Hieruit bleek dat het plaatjesaantal 
in de patiënt met beide producten evenveel 
toenam binnen 1 uur, maar gemeten over 
8-24 uur was dit iets beter met de 2-5 dagen 
bewaarde plaatjes. Er was geen verschil in 
bloedingstijd of tijd tot de volgende plaatjes-
transfusie. Kennelijk valt de plaatjesschade 
bij bewaren nogal mee.

Pathogeenreductie
Virale contaminatie van bloedproducten is 
in de afgelopen decennia sterk verminderd. 
De bacteriële contaminatie van bloedplaatjes 
was echter tot voor kort nog steeds ongeveer 
1:2.500, leidend tot een fatale bacteriële sepsis 
in 1:250.000 transfusies. Volgens Schmidt 
(Duitsland) hebben een aantal algemene 
maatregelen dit verminderd, zoals weggooien 
van de eerste 10-40 ml afgenomen bloed en 
minder lang bewaren van bloedplaatjes bij 
kamertemperatuur (variërend van 3 dagen 
in Japan tot 7 dagen in Nederland). Ook het 
opsporen van bacteriële besmetting heeft 
effect gehad, zoals met BacT/ALERTTM. Dit is 
nog niet ideaal, want de uitslag van deze test 
is vaak pas bekend nadat het product aan 
de patiënt is gegeven. Niettemin, betoogde 
McDonald (UK), is hiermee het aantal fatale 
incidenten in de VS met 50-70% afgenomen. 
Tenslotte wordt een aantal methoden uit-
getest om bacteriën in bloedproducten te 
doden. Hiervan is MirasolBCTTM van Terumo 
het verst ontwikkeld. Geclaimd wordt dat dit 
bacteriën en leukocyten afdoende reduceert 
zonder de effectiviteit van de plaatjes te 
verminderen. Volgens Custer (USA) wordt 
deze methode al routinematig voor plaatjes 
en plasma toegepast in 18 landen (>32.000 
transfusies) zonder ernstige bijwerkingen.
In vitro is er wel effect op de plaatjeskwaliteit; 
Zeddies (Sanquin) vond dat Mirasolbehande-
ling leidt tot verminderde plaatjesfunctie in 
verschillende testen.

Erytrocyten uit kweek
Ondanks grote technische moeilijkheden en 
hoge kosten lijkt het toch mogelijk te worden 
om erytrocyten te kweken in het laboratorium. 
Douay (Frankrijk), de nestor van deze ontwik-

keling, gaf een prachtig overzichtsverhaal 
waarin hij liet zien dat de bron van de 
stamcellen bepalend is voor de uitrijping in 
kweek. Uit CD34+ cellen van bloed van vol-
wassenen en van navelstrengbloed worden 
in een vloeistofkweek reticulocyten gevormd 
die respectievelijk HbA of HbF maken. Niet-
temin rijpen beide celsoorten in drie dagen 
verder uit tot volwassen rode bloedcellen 
na injectie in de NOD/SCID muis. Recent is 
aangetoond dat dit ook in de mens plaats-
vindt. Het systeem is daarmee gereed voor 
klinische studies. Dit is vooral van belang 
voor polytransfusees en voor patiënten met 
zeer zeldzame bloedgroepen. Ideaal zou zijn 
om gebruik te maken van geïnduceerde pluri-
potente stamcellen (iPS cellen), zodat zelfs 
geen donors meer nodig zijn. Deze iPS cellen 
kunnen inderdaad reticulocyten vormen, 
maar dit is nog geen optimaal proces: de 
proliferatie is laag en de enucleatie blijft 
steken op 25%. Ook moet nog bewezen 
worden dat deze cellen geen foetale eiwitten 
tot expressie brengen die een antistofrespons 
kunnen oproepen.
Dzierzak (Rotterdam) ging nader in op de 
factoren die nodig zijn voor de overgang van 
pluripotente stamcel naar hematopoïetische 
stamcel. In de foetale ontwikkeling van de 
mens begint dit proces in week 4-6 in 
gespecialiseerde endotheelcellen van de 
dorsale aorta. Bij muizen is het gelukt om 
deze endotheelcellen te isoleren en te bepalen 
welk RNA expressiepatroon bepalend is voor 
de ontwikkeling tot hematopoïetische stam-
cel. Een zeer belangrijke transcriptiefactor in 
dit proces bleek het gata2 eiwit te zijn.

Terughoudendheid bij erytrocytentransfusies
In een gloedvol betoog schetste Goodnough 
(USA) de negatieve kanten van bloedtrans-
fusie, waaronder het induceren van infecties, 
transfusiereacties, TRALI (transfusion-related 
acute lung injury), overvulling van de 
circulatie, ijzerovermaat en immuun-
modulatie. Patiëntgeoriënteerde aanpak van 
anemie dient gericht te zijn op stimulatie van 
de hematopoiese, verbeterde omgang met 
anemie en pas in derde instantie behande-
ling ervan. Algemeen wordt nu beseft dat 
in wezen bloedtransfusie een onwenselijke 
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leiding om de huidige praktijk van profylaxe 
te wijzigen. Heddle (Canada) pleitte ervoor 
altijd bloedingen als criterium voor de 
effectiviteit te nemen, en niet de toename 
van het plaatjesaantal in de circulatie (CI of 
CCI) omdat dit laatste geen goede voorspeller 
van bloedingen is. Zij benadrukte dat 
plaatjestransfusies niet levensreddend maar 
levensondersteunend zijn.

Wetenschappelijke achtergrondverhalen
Een aantal wetenschappelijke achtergrond-
verhalen sprongen eruit door hun belang 
voor de bloedtransfusie en hun prachtige 
inhoud. Zo gaf de viroloog Osterhaus 
(Rotterdam) een fraai overzicht van de ver-
spreiding van diverse virussen die bij dieren 
in het wild voorkomen, en via veeteelt en 
huisdieren op de mens overgaan. Het West 
Nile virus bijvoorbeeld heeft een reservoir in 
vogels en wordt via muggen ook op de mens 
overgedragen. Uitbraak bij de mens gaat met 
golven, omdat de vogels resistent worden 
of sterven en het reservoir dus fluctueert in 
grootte. De meeste mensen met dit virus zijn 
asymptomatisch maar kunnen het virus wel 
verspreiden. Dit proces gaat om onbekende 
redenen sneller in de VS dan in Europa. 
Osterhaus pleitte voor blijvende waakzaam-
heid voor virusinfecties, overdrachtroutes 
(ook via bloed) en vaccinatie.
Nobelprijswinnaar Beutler (USA) stelde dat 
een kwart van de mensen aan een infectie 
zullen sterven. Tot ongeveer 150 jaar geleden 
was dit percentage nog veel hoger, en 
oefenden infecties een dominante selectieve 
druk uit op de overleving van mensen. Wij 
weten nu dat ontsteking een reactie van het 
lichaam is op infectie. Endotoxine van micro-
organismen zet de vorming van tumor necrosis 
factor (TNF) aan, en dit remt de vetsynthese 
door vetcellen. De verschijnselen van ont-
steking kunnen zo heftig zijn dat dit de 
geïnfecteerde patiënt fataal wordt. Het is dus 
zaak dit proces grondig te kennen om adequate 
behandeling mogelijk te maken. Beutler is de 
ontdekker van de manier waarop endotoxine 
en andere microbiële producten de TNF 
synthese aanzetten, via Toll-like receptoren 
en een heel scala aan intracellulaire signaal-
transductiemoleculen. Dit systeem wordt in 

alle planten, insecten en zoogdieren gevonden. 
Via ‘forward genetics’, het creëren van mutaties 
in muizen en het testen van het effect daar-
van op het immuunsysteem, zijn nu 298 
mutaties gevonden die het Toll-like receptor-
systeem plat leggen. Dit heeft geleid tot 
identificatie van 98 genen die bij dit systeem 
betrokken zijn. Uiteindelijk zal dit zeker leiden 
tot betere behandeling van geïnfecteerde 
patiënten, want nu kan de ontsteking onder-
drukt worden terwijl tegelijkertijd de infectie 
bestreden wordt, bijvoorbeeld met antibiotica.
Polly Matzinger (USA) ging op haar eigen 
wijze met wat overhead sheets door op dit on-
derwerp. Toll-like receptoren binden namelijk 
niet alleen producten van micro-organismen 
maar ook afbraakproducten van ons eigen 
lichaam. Deze binden aan de Toll-like recep-
toren op antigeen-presenterende cellen en 
zijn daarmee een noodzakelijke voorwaarde 
voor een immuunreactie. Deze alarmsigna-
len treden niet op bij de groei van een foetus 
in een zwangere vrouw, dus wordt de foetus 
niet afgestoten. Ook tumoren worden vaak 
niet afgestoten, omdat het lichaam tolerant 
is voor dit weefsel. Bij een transplantaat ligt 
dat anders: daar zorgt de chirurgische in-
greep voor weefselbeschadiging en dus voor 
alarmsignalen en afstoting. Helaas ging 
Matzinger niet in op de vraag of alarmsignalen 
wel of niet betrokken zijn bij een allorespons 
op een bloedtransfusie.
Het laatste achtergrondverhaal was meer 

ingreep is. Als bloedtransfusie noodzakelijk 
is, dan zo min mogelijk: bij een Hb van meer 
dan 10 g/dl (6,2 mmol/l) niet transfunderen, 
bij Hb minder dan 6 g/dl (3,7 mmol/l) altijd 
transfunderen. Bij Hb tussen deze twee 
waarden: transfunderen afhankelijk van de 
patiënt, bijvoorbeeld wel bij cardiovasculaire 
aandoeningen. Doktoren zouden hun beslis-
sing om te transfunderen schriftelijk moeten 
vastleggen. Onderzoek naar uitkomsten bij 
een restrictief versus liberaal transfusiebeleid 
is veel gedaan, onderstreepte ook Carson 
(USA), maar bijna altijd bij patiënten met 
trauma of die een operatie ondergingen. 
In die gevallen leidde terughoudendheid 
bij transfusie tot minder sterfte binnen zes 
weken dan bij liberaal beleid. Onderzoek bij 
patiënten met hemolytische ziekten dient te 
worden opgezet.

Bloedplaatjestransfusies
Ook bij plaatjestransfusies is onderzoek 
gaande naar de grens waarbij transfusies 
effect hebben. Stanworth (UK) benadrukte 
dat bloeding pas start bij plaatjesaantallen 
beneden 10.000-20.000 per microliter, en dat 
terughoudend transfusiebeleid niet leidt tot 
hogere bloedingsneiging bij de patiënten. 
Over het profylactisch gebruik van bloed-
plaatjes zijn de meningen verdeeld, maar 
de meeste recente studies laten zien dat het 
veiliger is om profylactisch plaatjes toe te 
dienen. Volgens Stanworth was er geen aan-

Blood transfusion is an undesirable outcome 
of patient management

Viroloog Ab Osterhaus gaf een overzicht van de verspreiding 
van diverse virussen die bij dieren in het wild voorkomen en 
via veeteelt  en huisdieren op de mens overgaan.

Nobelprijswinnaar Bruce Beutler stelde dat een kwart van de 
mensen aan een infectie zal sterven.
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direct transfusiegericht. Shpall (USA) vertelde 
over expansie van navelstrengbloed CD34+ 
cellen door kweken met mesenchymale 
stamcellen. Wanneer deze gekweekte cellen 
bij patiënten met hematologische maligni-
teiten samen getransplanteerd worden met 
ongekweekte navelstreng CD34+ cellen dan 
is het hematologisch herstel veel sneller dan 
bij een normale stamceltransplantatie, terwijl 
de lange-termijn engraftment dankzij de 
ongekweekte cellen behouden blijft. Zij liet 
zien dat mesenchymale stamcellen dit effect 
mogelijk bereiken via fucosylering van adhe-
siemoleculen op zowel de navelstreng CD34+ 
cellen als op endotheelcellen in de beenmerg-
niche. Optimale stamceltransplantatieresul-
taten kunnen dus mogelijk behaald worden 
door mesenchymale stamcellen te injecteren 
op dag 1, gevolgd op dag 2 door een mengsel 
van fucose-behandelde en -onbehandelde 
navelstrengcellen.

Conclusie
Al met al een buitengewoon geslaagd congres, 
met heel veel nieuwe data en inzichten. Voor 
de nieuwe ontwikkelingen was de organisatie 
erin geslaagd boeiende sprekers te vinden die 
de state-of-the-art duidelijk hebben neergezet. 
De uitstapjes naar onderzoeksgebieden die 
niet direct bloedtransfusie of bloedcellen 
betroffen waren zeer inspirerend. Alle hulde 
aan de organisatoren!

Sanquin Bloedvoorziening houdt nieuwe ont-
wikkelingen voortdurend in de gaten om een 
veilige en kosteneffectieve bloedtransfusie te 
garanderen. De Medische Adviesraad (MAR) 
van Sanquin adviseert de Raad van Bestuur 
regelmatig over veiligheidsaspecten omtrent 
de bloedvoorziening. Op basis van de meest 
recente wetenschappelijke informatie heeft 
Sanquin besloten om het testen van alle 
bloeddonaties op de aanwezigheid van anti-
stoffen tegen HTLV (Human T-lymphotropic 
virus), een virus dat een zeldzame vorm 
van leukemie kan veroorzaken, te wijzigen 
in het eenmalig screenen van bloeddonors 
voorafgaande aan de eerste donatie. Sinds 
1 juli 2013 worden alleen nieuwe bloed-
donors getest en zij worden toegelaten als 
donor indien de test aangeeft dat zij geen 
drager zijn van HTLV. 
De HTLV-test is indertijd in opdracht van 
het ministerie van VWS ingevoerd, hoewel 
een HTLV-test door de Europese wet- en regel-
geving niet werd voorgeschreven. In Neder-
land wordt leukodepletie (het verwijderen 
van witte bloedcellen) toegepast op alle 
bloedproducten. De resultaten van een Britse 
en Nederlandse studie onderschrijven dat 
leukodepletie een effectieve maatregel is om 
overdracht van eventueel in het donorbloed 
aanwezig HTLV naar de patiënt te voor-
komen. 
Door de afschaffing van deze test voor 
bloeddonors zijn er geen negatieve effecten 
voor de ontvangers van bloedproducten, 
terwijl er wel een besparing op de screenings-
kosten wordt gerealiseerd. Sanquin blijft wél 
elke bloeddonatie testen op HIV, Hepatitis 
B, Hepatitis C en Syfilis. Daarnaast zal de 
HTLV-test  uitgevoerd blijven worden bij alle 
cel- en weefseldonaties (o.a. botdonaties en 
navelstrengbloedstamcellen), omdat dit door 
de Europese richtlijnen wordt voorgeschreven.

HTLV-screening 
beperkt tot nieuwe 
bloeddonors

Veiligheid

Sanquin was aanwezig met een stand.
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Laura Splan
Blood Scarf, 2002
Kleurafdruk op aluminium, 61 x 50,8 cm

Zangeres Amy Winehouse schilderde een 
zelfportret met haar eigen bloed, de rocker 
Pete Doherty verdient grote sommen geld 
met de verkoop van met zijn bloed bespatte 
tekeningen en de voormalige president van 
Irak Saddam Hoessein liet de Koran schrijven 
en illustreren met zijn bloed. Ook in de beel-
dende kunst is het gebruik van eigen bloed 
als materiaal nu hot. Vanaf de jaren zestig 
is bloed al een gewild materiaal bij kunste-
naars om op expliciete wijze uitdrukking te 
geven aan de betekenis van hun werk. Werd 

aanvankelijk vooral dierlijk kadaverbloed 
gebruikt, meer en meer wordt nu de naald 
in eigen vlees of ader gestoken, om zo extra 
lading en betekenis te geven aan hun werk. 
Een kunstenaar van wie een belangrijk deel 
van haar oeuvre gemaakt is met eigen bloed 
is de New Yorkse Laura Splan.

Op een expositie loop je makkelijk voorbij 
aan Blood Scarf. Het is een braaf beeld van 
een jonge vrouw met een saaie, grof gebreide 
rode sjaal om. Maar toch is er iets vreemds. 
Het gezicht is met opzet vrijwel geheel buiten 
beeld gelaten zodat de vrouw niet identifi-
ceerbaar is, ze heeft een de pleister op de rug 
van haar hand en draagt een wit operatie-
hemd. Het lijkt wel een foto uit een medische 
publicatie, een uitnodiging om wat beter te 
gaan kijken, zeker voor iemand met een me-
dische achtergrond. En dan blijkt dat het geen 
woldraad is waarmee de sjaal is gebreid maar 
een dunne lijn die vanuit een ader op haar 
hand met bloed gevuld wordt. Het schijnbaar 
saaie beeld roept opeens vragen op, en afkeer. 
De behaaglijke sjaal wordt onbehaaglijk, niet 
alleen in de ogen van de beschouwer, maar 
ook voor de vrouw zelf, immers het bloed is 
zolang het zich binnen het lichaam bevindt 
‘warm, rood, nat en lief’ 1 maar wordt buiten 
het lichaam al gauw koud, vaal, gestold en 
eng. De jonge vrouw wordt door haar eigen 
bloed teder gestreeld, verwarmd en gesierd 
maar al gauw zal het een kille, grauwe, 
beklemmende strop om haar hals worden.

Kunst heeft niet alleen te maken met schoon-
heid maar ook met ideeën. Zeker in de heden-
daagse kunst streeft de kunstenaar er niet 
zozeer naar om iets moois te maken maar 
probeert vooral via zijn werk zonder woorden 
ideeën over te dragen, de beschouwer te 
prikkelen, emotioneren, verwarren en een 
interne dialoog bij hem of haar op te roepen. 
Laura Splan behoort tot de voorlopers van 
een groeiende groep hedendaagse kunste-
naars, die het gebied tussen wetenschap en 
kunst exploreert om dit doel te bereiken. Twee 
disciplines die veelal gescheiden opereren 
maar beiden op intrinsiek dezelfde creativiteit 
en nieuwsgierigheid zijn gestoeld.

(on)behaaglijk

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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Als kind raakte Splan gefascineerd door 
beelden en materialen van het menselijk 
lichaam. Deze kwamen haar onder ogen via 
haar vader, een gedreven medisch onderzoeker. 
Ook werd zij via hem al op jonge leeftijd 
gewaar van de kwetsbaarheid van het leven. 
Aanvankelijk studeerde zij microbiologie 
maar stapte over naar de beeldende kunst. 
Thema’s in haar werk zijn de ambivalente 
verhouding die wij, grotendeels cultureel 
bepaald, met ons lichaam hebben en de 
paradox dat ondanks – of dankzij – de 
explosieve vorderingen op het gebied van 
de medische wetenschappen en de huidige 
lichaamscultuur gezondheid en ziekte een 
steeds groter raadsels voor hem zijn.2

Biomedische materialen en beelden zijn voor 
Splan bij uitstek middelen om de tegenstrijdige 
verhouding die wij met ons lichaam hebben 
aan de kaak te stellen: mooi en afstotend, 
teder en angstwekkend, intiem en vervreem-
dend, ritmisch en ontregeld. Meestal is haar 
eigen lichaam de bron voor materialen als 
bloed, haar en huidschilfers. Zij verwerkt het 
materiaal met huiselijke technieken zoals 
breien, borduren en schilderen tot alledaagse 
dingen zodat de beschouwer zich makkelijker 
kan vereenzelvigen met het maken van het 
kunstwerk. Haar bloed, haar of huid repre-
senteert weliswaar haarzelf maar prikkelt de 
kijker ook over zijn eigen relatie met bloed, 
huid en (de integriteit van) zijn lichaam.

In Blood Scarf is er een directe fysieke relatie 
tussen het lichaam en het artefact, tussen het 
bloed binnen en buiten het lichaam. Splan 
past haar bloed ook toe als inkt of verf. 
Zo decoreerde zij een ruimte met schijnbaar 
knus Victoriaans behangpapier dat echter 
met eigen bloed beschilderd is met repete-
rende elektronenmicroscopische patronen 
van ons bedreigende virussen als SARS, HIV 
en influenza: het behagelijke wordt plots 
onbehaaglijk.

Leo Vroman, Warm, rood, nat en lief, 1994. Een autobiografie 
die hoofdzakelijk over bloed gaat
Zie voor meer werk van Laura Splan www.laurasplan.com. 
Dit artikel is mede gebaseerd op een persoonlijk interview 
van de auteur met de kunstenares.

Onderzoek

Proefschrift Saurabh Zalpuri

Saurabh Zalpuri
11 juni 2013
R-FACT Study: Risk Factors for 
Alloimmunization after red blood 
Cell Transfusions. Methodology, 
Risk Factors and Challenges in 
transfusion medicine research
Promotors: Prof. dr. J.J. Zwaginga 
en prof. dr. J. Vandenbroucke
Co-promotor: 
Dr. J.G. van der Bom
Universiteit Leiden

In dit proefschrift wordt 
beschreven hoe met bestaande 
data van tienduizenden 
bloedtransfusies uit het Leids 
en Utrechts UMC zogenaamde 
case-referent studies konden 
worden uitgevoerd. Veel sneller 
en makkelijker dan ooit zou 
kunnen met een gerandomi-
seerde studie, werd met deze 
studiemethode de belangrijke 
bijwerking van rode bloedcel-
transfusies, namelijk allo-im-
munisatie bestudeerd. Het risico 
op allo-immunisatie liep op tot 
7% bij de 40e transfusie en was 
vergelijkbaar tussen mannen en 
vrouwen. Er werd geen associ-
atie gevonden tussen alloim-
munisatie en RBC bewaarduren 

van 7-28 dagen. Er werd ook 
geen verschil in het allo-immu-
nisatierisico gevonden tussen 
intensief getransfundeerde 
(gedefinieerd als ≥5, ≥10 en ≥20 
eenheden binnen 48 uur) en 
niet-intensief getransfundeerde 
patiënten. De laatste studie was 
een voorproef op verdere studies 
naar patiëntgerelateerde risico-
factoren voor allo-immunisatie. 
Eén van de meest voor de hand 
liggende maar nooit onderzochte 
factoren, namelijk het wel of 
niet krijgen van immuunonder-
drukkende medicatie (zoals 
prednison), werd onderzocht. 
Hierbij bleek dat het risico op 
klinisch relevante allo-antistof-
fen door immuunsuppressiva 
ongeveer halveerde. Tot slot en 
heel belangrijk voor studies die 
transfusies als oorzaak voor 
slechte ‘outcomes’ aanmerken, 
wordt een survey onder be-
zoekers van de ISBT 2012 in 
Cancun beschreven. Hieruit 
blijkt dat ook transfusiespecia-
listen het moeilijk vinden om 
onderscheid te maken tussen 
etiologisch (oorzaak vindend) 
en predictief (associatie vindend) 
onderzoek. Bij etiologisch 
onderzoek speelt confounding 
een grote rol en daarbij verdient 
het aanbeveling om rekening 
te houden met vooraf bepaalde 
plausibele mechanismen. Verder 
is het gebruik van multivariante 
modellen in beide typen onder-
zoek verschillend.

R-FA
CT Study  

 
 

 
Saurabh Zalpuri
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Proefschrift Edith van de Vijver Proefschrift Ilse Timmerman

Edith van de Vijver
27 juni 2013
Kindlin-3 in hematopoietic 
integrin activation: absence in Leu-
kocyte Adhesion Deficiency type III
Promotor: Prof. dr. T.W. Kuijpers
Co-promotores: dr. T.K. van den 
Berg en prof. dr. D. Roos
Universiteit van Amsterdam

Dit onderzoek beschrijft de zeld-
zame erfelijke ziekte ‘Leukocyte 
Adhesion Deficiency type III’ 
(‘witte-bloedcel adhesiedefici-
ëntie type III’; LAD-III), waarbij 
de functie van zowel witte bloed-
cellen als bloedplaatjes verstoord 
is. De onderzoeksgroep heeft deze 
ziekte voor het eerst beschreven 
in 1997, destijds als LAD type I/
variant, bij een 5-jarige jongen 
lijdend aan chronische infecties 
in combinatie met een ernstige 
bloedingsneiging. Sindsdien zijn 
er de afgelopen jaren wereldwijd 
31 nieuwe LAD-III patiënten 
gediagnosticeerd, met dezelfde 
symptomen.
LAD-III wordt veroorzaakt door 
een defect in de binding van 
bloedcellen aan andere cellen 
en weefsels in hun omgeving. 
Bloedplaatjes binden aan de 

vaatwand en aan elkaar om 
een stolsel te vormen. Witte 
bloedcellen hebben binding aan 
de binnenkant van een bloedvat 
nodig om door de bloedvat-
wand heen te kunnen kruipen 
en een infectie in de weefsels 
te kunnen bereiken. Wanneer 
er een bacterie in het lichaam 
aanwezig is, worden lokaal 
ontstekingsfactoren geprodu-
ceerd. Deze ontstekingsfactoren 
belanden in de bloedbaan, waar 
ze witte bloedcellen en cellen 
in de bloedvatwand activeren. 
Op de plaats met de hoogste 
concentratie ontstekingsfactoren 
zorgt dit ervoor dat circulerende 
witte bloedcellen binden aan 
de bloedvatwand, waardoor ze 
vertragen. Vervolgens kruipen 
ze tussen vaatwandcellen door 
het bloedvat uit en migreren ze 
door het achterliggende weefsel 
heen naar de infectie.
De belangrijkste bindingseiwitten 
op de buitenkant van bloed-
cellen zijn de integrinen. 
Deze vormen een familie van 
bindingseiwitten die elk uit twee 
ketens bestaan (zogenaamde 
heterodimeren). Integrinen 
binden aan specifieke bindings-
partners of ‘liganden’, op 
bijvoorbeeld de bloedvatwand 
of op een bacterie. Om hun 
liganden te kunnen binden, 
moeten integrinen geactiveerd 
worden van binnenuit de cel. 
Deze activatie treedt niet op bij 
LAD-III patiënten. Het doel van 
dit project was om op DNA-
niveau de oorzaak van dit 
defect te achterhalen. Daar-
naast werd in detail het mecha-
nisme van integrine-activatie 
bestudeerd met behulp van 
bloedcellen van patiënten en 
met bloedcel-achtige cellijnen, 
en met verschillende molecu-
laire technieken.

llse Timmerman
3 juli 2013
Dynamic control of VE-cadherin-
based junctions
Promotor: Prof. dr. P.L. Hordijk
Co-promotor: Dr. J.D. van Buul
Universiteit van Amsterdam

Endotheelcellen bedekken de 
binnenkant van bloedvaten en 
vormen, doordat ze goed aan 
elkaar hechten, een barrière die 
lekkage van plasma-eiwitten 
en circulerende cellen van 
bloed naar het onderliggende 
weefsel voorkomt. Endotheelcel-
len zijn onderling aan elkaar 
verbonden door eiwitten die 
samen de zogenaamde cel-cel 
junctie vormen. Tijdens ont-
stekingsreacties of de vorming 
van nieuwe bloedvaten is het 
noodzakelijk dat deze juncties 
tussen naburige endotheelcel-
len verbroken worden om de 
permeabiliteit van het endo-
theel tijdelijk te verhogen. 
Ongecontroleerde langdurige 
verhoging van de permeabiliteit 
van het endotheel kan echter 
leiden tot vaatlekkage en onher-
stelbare schade. Het daardoor 
optredende oedeem wordt vaak 

waargenomen bij patiënten 
met arteriosclerose, reumatoïde 
artritis en tumor-geïnduceerde 
angiogenese. Lekkende bloed-
vaten verslechteren deze aan-
doeningen, maar kunnen soms 
ook de onderliggende oorzaak 
zijn. Het junctie-eiwit VE-cad-
herin is vooral van belang voor 
het behoud van de integriteit 
van de juncties tussen endo-
theelcellen.
In dit proefschrift wordt aan-
getoond dat het enzym Trio in 
endotheel noodzakelijk is voor 
de vorming van stabiele VE-
cadherin-juncties. Trio verstevigt 
de cel-cel contacten door lokaal 
de GTPase Rac1 te activeren, 
resulterend in een verbeterde 
endotheel barrière functie. Deze 
bevindingen tonen aan dat Trio 
activiteit belangrijk is voor het 
herstel van juncties na stimu-
latie met vasoactieve stoffen 
zoals trombine. Daarnaast is 
Trio cruciaal tijdens de vorming 
van nieuwe bloedvaten. Verder 
laat dit onderzoek zien dat de 
fosfatase SHP2 het herstel van 
cel-cel contacten bevordert door 
het VE-cadherin complex te 
defosforyleren.
De resultaten in dit proefschrift 
verschaffen nieuwe inzichten 
in de regulatie van het herstel 
van VE-cadherin-juncties en het 
bevorderen van de endotheel 
barrière functie. Deze resultaten 
suggereren dat Trio en SHP2 
veelbelovende doelwitten zijn 
voor de ontwikkeling van 
therapieën die erop gericht zijn 
om vaatlekkage tegen te gaan.
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Proefschrift Nicoletta Sorvillo Sanquinavonden seizoen 
2013/2014

Nicoletta Sorvillo
6 september 2013
Acquired TTP: ADAMTS13 meets 
the immune system
Promotor: Prof. dr. J.J. Voorberg
Co-promotores: Dr. R. Fijnheer 
en dr. J.A. ten Brinke
Universiteit van Amsterdam

Patiënten met verworven 
trombotische trombocyto-
penische purpura (TTP) hebben 
circulerende autoantistoffen 
gericht tegen ADAMTS13 die 
de processing van lange von 
Willebrand factor (VWF) poly-
meren remmen. Deze VWF poly-
meren kunnen zeer efficiënt aan 
bloedplaatjes binden en hier-
door kunnen er stolsels ontstaan 
in de kleine vaten. Dit kan 
leiden tot schade aan verschil-
lende organen en wanneer niet 
tijdig met de behandeling wordt 
begonnen kan dit levensbedrei-
gend zijn. Op dit moment is niet 
duidelijk waarom er auto-anti-
stoffen gericht tegen ADAMTS13 
ontstaan bij voorheen gezonde 
individuen. De in dit proefschrift 
opgenomen studies hebben tot 
doel om inzicht te verkrijgen in 
de moleculaire mechanismen 

die betrokken zijn bij de ontwik-
keling van tegen ADAMTS13 
gerichte antistoffen bij patiënten 
met verworven TTP.
In de hierop volgende hoofd-
stukken wordt gefocust op de 
mechanismen die betrokken 
zijn bij de vorming van tegen 
ADAMTS13 gerichte antistof-
fen. Dit proces bestaat uit 
verschillende stappen. Aller-
eerst moet ADAMTS13 worden 
herkend en opgenomen worden 
door antigen presenterende 
cellen. In dit proefschrift is 
aangetoond dat de mannose 
receptor betrokken is bij de 
internalisatie van ADAMTS13 
door dendritische cellen.Het 
opgenomen ADAMTS13 wordt 
gesplitst in korte peptiden die 
door MHC klasse II moleculen 
op het oppervlak van antigen 
presenterende cellen gepresen-
teerd worden aan ADAMTS13 
specifieke CD4+ T cellen. Met 
behulp van massaspectrometrie 
is in kaart gebracht welke van 
ADAMTS13 afkomstige peptiden 
kunnen binden aan MHC klasse 
II. Door een andere onderzoeks-
groep is vastgesteld dat de MHC 
klasse II variant HLA-DRB1*11 
relatief vaak voorkomt bij 
patiënten met verworven TTP. 
Uit onze studies kwam naar 
voren dat een klein aantal van 
het CUB2 domein afgeleide 
peptiden gepresenteerd werd 
door dendritische cellen die het 
HLA-DRB1*11 allel tot expressie 
brengen. Deze gegevens wijzen 
er op dat het van het CUB2 
domein afgeleide peptide 
mogelijk een belangrijke rol 
speelt bij het ontstaan van 
verworven TTP.

Het programma voor de 
Sanquinavonden is voorlopig 
vastgesteld. De data staan vast. 
Zie de website voor het 
definitieve programma.

6 november 2013
Het veranderende bloedgebruik 
in Nederland 
15 januari 2014
Leukemie en allogene stamcel-
transplantatie
19 maart 2014
Therapeutische antistoffen: 
intraveneus immunoglobuline 
en biologicals
16 april 2014
IHD-casuïstiek

www.sanquin.nl/sanquinavonden

Exposities Galerie Joghem

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

Oktober
Geen expositie
November
Vera Visser
December
Maartje Hinse

www.exposities.sanquin.nl

Agenda Exposities
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Hans Pannekoek
Teun Rosenburg
Godin Flora, 1962
Brons, sokkel 10 meter
Raadhuisplein, Aalsmeer

“Het kapitaal van de Landsteiner Stichting 
voor Bloedtransfusie Research (LSBR) dat wij 
als bestuur beheren is geld waar Sanquin in 
het verleden een belangrijke bijdrage aan 
heeft geleverd”, zegt Hans Pannekoek, sinds 
2008 voorzitter van de LSBR. “Na de fusie 
in 1998 van CLB met de 22 bloedbanken 
in Sanquin Bloedvoorziening moesten de 
statuten van de Stichting tot Instandhouding 
van het CLB zodanig worden aangepast dat 
financiering van de nationale en internati-
onale wetenschappelijke expertise blijvend 
werd ondersteund. “Inmiddels is het fonds 
uitgegroeid tot een redelijk groot fonds. De 
wetenschappelijke wereld houdt rekening met 
ons en wij hebben een duidelijk inbreng in de 
financiering daarvan. De Wetenschappelijke 
Adviesraad (WAR) van de LSBR selecteert uit 
de vooraanvragen op basis van kwaliteit. Wij 
hebben samen met de WAR een prioriteiten- 
en posterioriteitenlijst gemaakt van onder-
werpen die in aanmerking komen voor een 
beurs. Uit de in 2013 ingediende aanvragen 
zijn 25 aanvragen geselecteerd, waarvan 
elf van Sanquin. Over het algemeen is de 
kwaliteit van de aanvragen van Sanquin 
heel goed. Gemiddeld wordt ca. 40% aan 
ingediende projecten van Sanquin gegeven. 
Daarnaast is er voor de afgelopen vijf jaar, 
naast de reguliere subsidieronde, geld uit het 
fonds vrijgemaakt voor een programma over 
cellulaire therapieën. Voor de komende vijf 
jaar is daar weer een bedrag voor toegezegd. 
Als bestuur hebben wij enerzijds een algemeen 
belang voor het bloedtransfusieonderzoek 
in Nederland en anderzijds steunen wij het 
Sanquin onderzoek.” De toekenning van 
de beurzen voor 2014 zal begin november 
plaatsvinden. Jaarlijks kunnen zo’n 5-6 
projecten, inclusief een fellowship, voor een 
totaal bedrag van ruim twee miljoen Euro 
worden gehonoreerd.
Hans Pannekoek startte in 1962 zijn studie 
scheikunde aan de Universiteit van Amster-
dam, met als hoofdrichting biochemie. Na 
zijn studie was hij als militair gedetacheerd 
bij TNO in Delft. “Ik wilde graag promoveren, 
maar omdat er bij TNO een personeelsstop 
was, ging ik met een EEG beurs naar Parijs” 
Na 1,5 jaar kwam hij terug en zette zijn 
promotieonderzoek voort aan de Universiteit 

van Leiden, waar hij in 1975 promoveerde en 
als postdoc bleef werken. In 1982 maakt hij 
de overstap naar het CLB en werd hoofd van 
de afdeling Moleculaire Biologie, waar hij 
veel samenwerkte met Jan van Mourik van 
de afdeling Bloedstolling. In 1993 werd 
Pannekoek gevraagd om hoogleraar Bio-
chemie bij het AMC te worden. “Dat was een 
mooie gelegenheid om samen te werken met 
klinici. Ik viel daar met mijn neus in de boter 
en het was een interessante tijd. Het AMC 
heeft als eerste de zogenaamde integratie 
geïmplementeerd, waarbij Faculteitbestuur 
en Raad van Bestuur van het ziekenhuis in 
één organisatie kwamen met één Raad van 
Bestuur. Op deze manier, en met de instelling 
van onderzoeksinstituten, kregen we veel 
beter inzicht in elkaars activiteiten en moge-
lijkheden. Met de huidige instelling van 
‘principal investigators’ is die integratie mijns 
inziens helaas weer grotendeels verdwenen.”
In 2003 werd Pannekoek, naast zijn reguliere 
werkzaamheden, de tweede ombudsman 
bij het AMC. “Het AMC liep altijd voorop in 
ethische en morele kwesties. De faculteit 
Geneeskunde had een Researchcode op-
gesteld, waarin kwesties op het snijvlak van 
wetenschap, maatschappij en patiëntenzorg 
waren opgenomen. Ik heb het ombudsman-
schap zeven jaar gedaan en het model is 
door een aantal universitaire medische centra 
overgenomen. Later heeft Sanquin een deel 
van de AMC Researchcode overgenomen. 
Van 2007-2010 was ik dan ook de eerste 
ombudsman van Sanquin en heb in die tijd 
een aantal gevallen behandeld.” “Sanquin 
heeft het als bedrijf heel goed gedaan. De 
productiefaciliteiten zijn enorm uitgebreid en 
verbeterd. Sanquin speelt nu ook een belang-
rijke nationale rol in het maken van speciale 
cellen voor toediening aan patiënten en heeft 
daarvoor schitterende faciliteiten.”
Sinds 2009 is Pannekoek met emeritaat. 
“Ik zit nog in het bestuur van de Trombose-
stichting Nederland en doe nog wat vrijwil-
ligerswerk voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel. Inmiddels ben ik met veel plezier 
aan mijn tweede termijn van vijf jaar als 
voorzitter van de LSBR bezig.”

www.lsbr.nl

Hans Pannekoek
De kwaliteit van de aanvragen 
van Sanquin is heel goed

Anneke de Regt

Profiel


