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Vlees belangrijke risicofactor 
voor HEV infectie

Dual target Parvovirus B19 
DNA test

Weefselactiviteiten in nieuwe 
business unit

Infectie met het genotype 3 
hepatitis E virus komt zeer 
frequent voor in Nederland. 
Naar schatting bevat minimaal 
1 op de 1000 bloeddonaties 
HEV. Transmissie van HEV via 
bloedproducten is in diverse 
landen aangetoond. Met name 
immuungecompromiteerde 
ontvangers van bloedproducten 
lopen daardoor het risico op een 
ernstige infectie.
Er is weinig bekend over de bron 
en de verspreidingsroutes van 
het virus, hoewel varkens waar-
schijnlijk een belangrijke bron 
vormen. Naast varkensvlees 
kunnen land- en tuinbouwpro-
ducten die met varkensmest in 
contact zijn geweest (of besmet 
water) belangrijke bronnen 
vormen. Om een beter inzicht 
te krijgen in de bron(nen) van 
HEV heeft de afdeling Bloed-
overdraagbare infecties van 
Sanquin Research de prevalen-
tie van anti-HEV IgG antistoffen 
bepaald onder donors die geen 
vlees eten. Deze donors zijn ge-
selecteerd uit de Donor InSight 
database van de afdeling Donor-
studies, waarin gegevens zijn 
opgenomen van een willekeurige 
selectie Nederlandse donors. 
Van 403 vegetarische donors 
was een plasmamonster be-
schikbaar, en de seroprevalentie 
bleek met 12,4% veel lager dan 
in de landelijke studie waar bij 
24% van de donors antistoffen 
aantoonbaar waren. Dit verschil 
werd gevonden ondanks geringe 
kennis over vleesconsumptie 
van de betreffende donors in het 
verleden en het bewijst dat het 
eten van vlees een belangrijke 
risicofactor vormt voor HEV 
infectie.

Parvovirus B19 is een DNA virus 
zonder envelop, wat de inactivatie 
tijdens het productieproces van 
verschillende bloedproducten 
bemoeilijkt. Sanquin screent 
daarom donaties op Parvovirus 
DNA in testpools van 480 of 96 
donaties, zodat eindproducten 
minder dan 10 IU/µL Parvovirus 
DNA bevatten. Er zijn drie 
genotypes van Parvovirus B19 
bekend. Samen met de grote va-
riatie binnen de genotypes zorgt 
dit voor flinke uitdagingen bij 
het ontwikkelen van testen die 
het DNA van Parvovirus moe-
ten detecteren. De eerste com-
merciële testen hadden moeite 
met het detecteren van genoty-
pes anders dan 1. De nieuwste 
testen hebben vooral problemen 
met het detecteren van isola-
ten die mismatches hebben in 
de primer of probe bindende 
sequenties, waardoor Parvovirus 
isolaten kunnen worden gemist. 
Om deze reden heeft Sanquin 
een dual target PCR test ontwik-
keld voor detectie van Parvo-
virus DNA. In één PCR reactie 
worden twee delen van het 
Parvovirus genoom gedetecteerd 
(de NS1 en de VP2 regio). De 
detectie gebeurt met verschil-
lend gelabelde probes zodat 
iedere regio apart kan worden 
gekwantificeerd. De dual target 
test zorgt voor meer zekerheid 
dat alle Parvovirus B19 isolaten 
worden gedetecteerd, ondanks 
optredende mutaties, wat tot 
grotere bloedveiligheid leidt.

Sanquin heeft het voornemen 
per 1 januari 2015 een nieuwe 
business unit Weefsels op te 
richten, waarin zij de activi-
teiten concentreert die vallen 
onder de Wet veiligheid en 
kwaliteit lichaamsmateriaal: de 
Sanquin Botbank, de Sanquin 
Navelstrengbloedbank en het 
Stamcellaboratorium. Het Labo-
ratorium voor Celtherapie wordt 
in een later stadium aan de unit 
toegevoegd. Daarnaast heeft 
Sanquin het plan twee externe 
organisaties over te nemen en 
aan de unit toe te voegen: de 
Hartkleppenbank Rotterdam en 
weefselbank Bislife in Leiden. 
De nieuwe unit is in lijn met 
het advies van de Nederlandse 
Gezondheidsraad om alle weef-
selactiviteiten in Nederland te 
centraliseren. “De weefselketen 
in Nederland is op dit moment 
versnipperd”, zegt Daphne 
Thijssen, managing director van 
de unit in oprichting. “Centrali-
satie van alle weefselactiviteiten 
in één organisatie biedt betere 
borging van de productkwaliteit 
en -veiligheid, levert door doel-
matiger werken kostenbesparing 
op en leidt tot meer product-
innovatie.” Sanquin wil een voor-
trekkersrol nemen bij de centrali-
satie van weefselactiviteiten. Zij 
biedt door haar schaalgrootte 
en de parallelliteit met het bloed-
bankproces veel voordelen. Zo 
zijn de landelijke donoradminis-
tratie en het transportsysteem 
voor bloeddonors ook bruikbaar 
voor weefseldonors. Sanquin 
werkt verder al volgens hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen 
en biedt nauwe samenwerking 
met haar divisie Research 
voor innovatie. “We willen hét 
weefselcentrum van Nederland 
worden”, aldus Thijssen. 

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
4 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
Een virusinfectie stimuleert T cellen om zich te specialiseren 
tot ‘geheugencellen’ of ‘uitvoerders’. De genexpressie van 
normale T cellen en T cellen die Notch missen, en tussen 
geheugencellen en uitvoerders verschilt in zeven globale 
celfuncties (de grijze gebieden). Die celfuncties kunnen verder 
worden opgesplitst in specifieke processen (de cirkeltjes). 
Een roze ring van de cirkel geeft aan dat er verschil is tussen 
geheugencellen en uitvoerders. Een roze kern geeft aan dat 
er een verschil is tussen T cellen die wel of geen Notch eiwit 
bevatten. De dikte en lengte van de groene verbindingslijnen 
geven weer in hoeverre genen overeenkomen tussen de 
processen. Hiermee kun je in 1 oogopslag zien of Notch
 een specifieke functie reguleert of het hele specialisatie-
programma.

De boodschap
Notch beïnvloedt alle facetten van T cel specialisatie.

Het onderzoek
T cellen specialiseren zich in verschillende richtingen om de 
werking van het immuunsysteem te reguleren. Binnen de 
afdeling Hematopoiese wordt onderzocht welke omgevings-
factoren de functie van T cellen sturen en hoe de signalen 
worden doorgegeven binnen de cel.

Backer RA, Helbig C, Gentek R, Kent A, Laidlaw BJ, Dominguez CX, de Souza YS, 
van Trierum SE, van Beek R5 Rimmelzwaan GF, Ten Brinke A, Willemsen AM, 
van Kampen AH, Kaech SM, Blander JM, van Gisbergen K, Amsen D. A central 
role for Notch in effector CD8+ T cell differentiation. Nat Immunol 2014 Oct 26. 
[Epub ahead of print]
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Donor in de spotlight

Aandacht voor donorgezondheid en donor-
management is nog altijd een onder-
geschoven kindje in de wereld van de 
transfusiegeneeskunde. Alle focus ligt op 
de patiënt. Sanquin vindt het belangrijk 
deze balans bij te stellen en organiseerde 
van 3-5 september 2014 in Den Haag de 
allereerste European Conference on Donor 
Health and Management.

“Dé donor bestaat niet”, begint Wim de Kort, directeur van 
de unit Donorzaken bij Sanquin. “Mensen hebben verschil-
lende beweegredenen om donor te worden en moeten op 
verschillende manieren geworven worden. Beter inzicht 
in hoe dat gaat, wordt steeds belangrijker. Onder andere 
omdat we een etnisch meer diverse samenleving hebben 
gekregen. We hebben meer donors nodig uit minderheids-
groeperingen, met andere bloedgroepen.” Meer kennis van 
de donor is ook nodig voor bijvoorbeeld donorbehoud en een 
zo hoog mogelijk percentage geslaagde afnames. De Kort: 
“Hoe voorkom je dat donors niet komen opdagen? Hoe zorg 
je dat er zo min mogelijk donors afvallen bij de medische 
keuring? En kloppen onze afkeuringscriteria nog wel? 
Zo mag iemand die een kijkoperatie heeft gehad vier tot 
zes maanden niet doneren. Dat is een veel te strenge maat-
regel, waardoor we veel donors onnodig afkeuren. Maar 
om die regel op Europees niveau aangepast te krijgen is 
onderzoek nodig dat de overbodigheid van de maatregel 
aantoont.”
Een ander belangrijk punt dat meer aandacht verdient is 
de gezondheid van donors. De Kort: “Donors worden steeds 
mondiger en willen weten welke risico’s ze lopen. Ze willen 
ook graag meer informatie over hun eigen gezondheid 
krijgen via hun donatie. Willen we ze aan ons binden dan 
moeten we ze iets bieden, zogeheten health benefits. En die 
risico’s, daar was in het verleden veel minder aandacht 
voor dan de risico’s die een patiënt loopt bij een bloedtrans-
fusie. Maar, ook al gebeurt dat gelukkig niet vaak, eigenlijk 
is het veel ingrijpender als een gezond iemand na zijn 
donatie bijvoorbeeld flauwvalt dan als een patiënt na een 
transfusie een paar graden verhoging krijgt. De donorrisico’s 
kunnen we niet zo maar wegwuiven.”

Eigen identiteit
Om kennis over de donor uit te wisselen met andere bloed-
voorzieningsorganisaties in Europa was op initiatief van 
de European Blood Alliance zeven jaar geleden het project 
DOMAINE opgezet (Donor Management in Europe). Sanquin 
was trekker van dit project. Wim de Kort: “We hebben een 
enquête uitgezet onder 48 bloedvoorzieningsorganisaties in 
37 landen, waarin we onder meer vroegen naar de manier 
van werven, uitnodigen voor donatie en keuren. Dat heeft 
geresulteerd in een handboek en een opleidingsprogramma 
voor donormanagers.” DOMAINE werd in 2011 afgerond, 
maar de behoefte aan kennis delen bleef bestaan. Christiane 
Puylaert, manager van het Donor Service Centrum van 
Sanquin, opperde daarom het idee een conferentie te 
organiseren met de donor als middelpunt. “We hebben vier 
regionale Sanquin bloedbankdivisies gereorganiseerd tot 
één Sanquin Bloedbank, waarbij Wim de Kort directeur 
werd van de afdeling Donorzaken”, zegt Puylaert. “Met zo’n 
duidelijke eigen identiteit verdient het vakgebied ook een 
eigen congres.” Die identiteit werd in maart van dit jaar 
versterkt met de benoeming van Wim de Kort tot bijzonder 
hoogleraar Donorgeneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het is de eerste leerstoel ter wereld in dit vak-
gebied. Wim de Kort: “Een mooie erkenning voor donor-
geneeskunde, die de zorg voor donors ten goede komt. 
Ik zie het als taak om de balans tussen patiënt en donor 
meer in evenwicht te brengen, donoronderzoek te stimuleren 
en daar meer coherentie in aan te brengen. De European 
Conference on Donor Health and Management (ECDHM) is 
daarvoor ook een uitstekend platform.”

Abstracts
De invulling van de ECDHM werd – in samenspraak met 
een wetenschappelijke adviesraad – verzorgd door Katja 
van den Hurk en Arlinke Bokhorst, respectievelijk senior 
onderzoeker Donorstudies en manager Medische Donor-
zaken bij Sanquin. Arlinke Bokhorst: “Ons uitgangspunt 
waren de vijf gebieden die ook in het DOMAINE-project 
zijn behandeld: donorwerving, management van de 
donordatabase, donorbehoud, keuring en afname, en 
donorgezondheid. We hebben internationaal de vraag uit-
gezet naar abstracts van onderzoeken op al deze gebieden. 
Niet alleen van wetenschappers, maar nadrukkelijk ook 
van mensen uit de praktijk, die een voorbeeld van een 
best practice konden insturen. Voor mensen die nog geen 
ervaring hadden in het maken van abstracts boden we 
begeleiding aan vanuit Sanquin.” Ruim tachtig abstracts 
kwamen uiteindelijk binnen, die Sanquin allemaal liet 
beoordelen door specialisten op elk deelgebied, van buiten 
Sanquin. Katja van den Hurk: “De mensen die de beste 
abstracts hadden ingestuurd vroegen we een presentatie te 

Onderzoek

Staand v.l.n.r. 
Rosa de Groot, 
Odette van Dinteren, 
Jan Willem Smeenk, 
Josian Hendriks, 
Martinet Constant, 
Annette Lubberdink, 
Kim de Vogel en 
Katja van den Hurk. 
Zittend v.l.n.r. 
Wim de Kort, 
Christiane Puylaert 
en Arlinke Bokhorst
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komen geven op het congres. De overige inzenders konden 
hun onderzoeken op de posterwalk presenteren. De meeste 
abstracts die we ontvingen gingen over onderzoek naar 
donorgezondheid. Maar ook over onderwerpen als donor-
werving en -management kwam informatie binnen.”

Niet-wetenschappers
Dat de tijd rijp was voor een internationaal donorcongres, 
merkte Christiane Puylaert aan de reacties van de in totaal 
250 deelnemers aan de ECDHM. “Iedereen was zó enthousiast! 
We blijken allemaal nu min of meer op hetzelfde punt te 
zijn aanbeland: we hebben behoefte aan meer informatie 
en meer onderzoeken naar het gedrag van donors en de 
gezondheidseffecten van donaties. Het mooie van dit 
congres is dat het ook een platform biedt aan niet-weten-
schappers in het vakgebied. Mensen in de praktijk die 
zich afvragen hoe ze bijvoorbeeld het beste een wervings-
campagne kunnen opzetten. Daarvan was een prachtig 
en inspirerend voorbeeld van collega’s uit Slovenië, waar 
ze met een relatief goedkope social media campagne veel 
donors hebben weten te werven.”

Bloedproduct op maat
Een van de keynote speakers op het congres was Pierre 
Tiberghien, directeur Medische Zaken en Research van de 
Franse bloedvoorzieningsorganisatie EFS. Ook hij onder-
streept de noodzaak om meer aandacht aan de donor 
te geven. Een belangrijk argument volgens hem is dat er 
steeds meer maatwerk in bloedproducten komt, waarvoor 
het nodig is de donor beter in kaart te brengen. “Vanwege 
historische redenen zijn we nog steeds meer gefocust op het 
niet overbrengen van besmettelijke ziekten bij een transfusie, 
dan op een zo optimaal mogelijk product leveren dat de 
patiënt zo goed mogelijk helpt. Geleidelijk aan zie je nu 
dat bloeddonaties aangepast worden aan de behoefte van 
de patiënt.” Als voorbeeld noemt Tiberghien de selectie 
van donorplasma van mannen of van vrouwen die geen 
zwangerschap hebben doorgemaakt voor plasmatrans-
fusies, om TRALI te voorkomen (transfusion-related acute 
lung injury – transfusie gerelateerde acute longschade (zie ook 
artikel over TRALI op blz. 8-9)). “Het aantal gevallen van 
TRALI is de afgelopen jaren daardoor significant omlaag 
gegaan”, zegt Tiberghien. “In Frankrijk van 10 gevallen 
in 2007 naar 0 anno nu. Wellicht kunnen we bij de donor-
selectie nog een stap verder gaan. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat sommige patiënten een hoger risico lopen op 
TRALI dan anderen, zoals vrouwen die meerdere zwanger-
schappen hebben meegemaakt. Als we kunnen achterhalen 
waar dat aan ligt kunnen we de bloedproducten daar wel-
licht nog verder op aanpassen.” Ook ziet Tiberghien graag 
meer onderzoek naar verschillen tussen de toepassing van 

ouder en jonger bloed – “ouder bloed lijkt tot meer klachten 
te leiden” – en mannelijke en vrouwelijke rode bloedcellen 
– “bij vrouwelijke cellen is er minder kans op hemolyse bij 
het bewaren van het bloed”.

Donor van de toekomst
Doordat er meer maatwerk in bloedproducten komt zal de 
donorpool in de toekomst volgens Tiberghien veel diverser 
samengesteld en beter gedefinieerd moeten zijn, met donors 
die flexibeler zijn qua beschikbaarheid. “Maar de donor eist 
daar ook wat voor terug. In de eerste plaats zullen de risico’s 
van de donatie veel kleiner moeten worden. Daar moeten 
we proactiever op handelen. Op de 10.000 donaties die 
iedere dag in Frankrijk plaatsvinden zijn er 10 significante 
incidenten, waarvan dagelijks 1 ernstig. Vrouwelijke donors 
hebben 2 keer zo veel kans op een vasovagale reactie, ofwel 
flauwvallen. Dat is onacceptabel. Willen we onze donors 
op maat selecteren, dan moeten we ze kunnen vertellen dat 
ze nauwelijks risico lopen op bijeffecten. Het is dus urgent 
dat we die bijeffecten verminderen.” “Wat de bijeffecten 
betreft was de presentatie van professor Christopher France 
een echte eyeopener”, vult Arlinke Bokhorst aan. “France 
heeft verschillende studies uitgevoerd op het gebied van 
donorcomplicaties. Het blijkt dat onder andere zorgvuldige 
voorlichting aan donors voorafgaand aan de donatie en 
het aanspannen van de beenspieren tijdens de donatie de 
kans op flauwvallen aanzienlijk vermindert. Veel congres-
deelnemers moesten bekennen dat ze dit soort bewezen 
effectieve maatregelen in hun eigen praktijk nog niet had-
den ingevoerd.”

Kruisbestuiving
Dit soort links tussen de onderzoekswereld en de praktijk is 

Pierre Tiberghien
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precies wat de organisatoren met de conferentie voor ogen 
hadden. Arlinke Bokhorst: “We wilden een kruisbestuiving 
tussen wetenschappers en praktijkmensen. Waar zitten 
knelpunten in de dagelijkse uitvoering? Welk onderzoek is 
daarvoor nodig?” Voor onderzoekers was de ECDHM boven-
dien een uitgelezen kans internationale samenwerking met 
andere onderzoekers te bespreken. Katja van den Hurk: 
“We zijn binnen Sanquin bezig met een cohortstudie naar 
donorgezondheid, Donor InZicht. Dat is een langdurige 
studie die onder meer inzicht geeft in gedrag, motivatie 
en karakteristieken van donors en de gezondheidseffecten 
van doneren. Onze onderzoeksgroep heeft inmiddels al 
zo veel data binnen, dat we die niet allemaal zelf kunnen 
analyseren. In Den Haag spraken we Deense en Engelse 
onderzoekers die met een soortgelijk onderzoek bezig zijn 
en Finse collega’s blijken ook op dit gebied een studie op 
te zetten. We hebben afgesproken regelmatig bij elkaar te 
komen en te inventariseren hoe we van elkaars expertise 
en data gebruik kunnen maken.”
Ook Christiane Puylaert is bijzonder ingenomen met de oogst 
van de ECDHM. “We hebben hiermee echt een platform 
gecreëerd voor donormanagement. Het is een vak geworden 
om donors te werven en te behouden. Bij Sanquin zullen we 
meer trendanalyses gaan doen en de donor nog verder in 
kaart brengen. We hebben meer specifieke gegevens van 
de donor nodig om bloedproducten op maat te kunnen 
leveren. Bijvoorbeeld de etnische achtergrond, vanwege de 
bloedgroepen die we nodig hebben. Dat ligt gevoelig qua 
privacy, maar we moeten het vraagstuk niet uit de weg 
gaan. We hebben die bloedproducten immers hard nodig. 
De donor van de toekomst vraagt van ons ook meer dan 
algemene klantvriendelijkheid. We willen echt een relatie 
met de donor opbouwen, hem/haar als een individu behan-
delen en zorgen dat het geven minder vrijblijvend wordt.”

Andere donors
Enkele deelnemers viel het wel op dat de nadruk bij de 
ECDHM op bloeddonors lag, donors van andere lichaams-
materialen werden minder vaak genoemd. Van den Hurk: 
“Dat is een automatisch gevolg van het feit dat we het 
vanuit Sanquin organiseerden; onze contacten liggen 
voornamelijk op dat gebied. Bloeddonors hebben ook het 
grootste aandeel binnen de donorgeneeskunde. Maar het is 
goed om van andere deelgebieden te leren. De vraag hoe je 
bijvoorbeeld minderheden werft is actueel voor alle soorten 
donors. Geleidelijk aan, bij nieuwe conferenties, zal de 
focus waarschijnlijk breder gelegd worden. Wie weet zien 
we dat al bij de tweede ECDHM, die in 2016 in het Engelse 
Cambridge wordt gehouden.”

Wim de Kort (Helmond, 1952) studeerde scheikunde en geneeskunde aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte bij het ministerie van SZW op 
de beleidsterreinen arbeidstoxicologie en arbeidsgeneeskunde. Bij TNO was 
hij onder meer divisiehoofd Humane en Dierlijke Voeding, naast bijzonder 
hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Sinds 1998 werkt hij in diverse directiefuncties bij Sanquin, sinds juli 2011 
als directeur Unit Donorzaken. Sinds maart 2014 is hij bijzonder hoogleraar 
Donorgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
w.dekort@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/wim-de-kort/1b/8b6/638

Katja van den Hurk (Doetinchem, 1982) is opgeleid als gezondheidsweten-
schapper en epidemioloog aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. 
Zij werkte als onderzoeker bij TNO in Leiden en vervolgens bij het EMGO 
Instituut, VUmc. In 2011 promoveerde ze aan de VU op onderzoek naar 
diabetes en hartfalen. Sinds 2013 werkt ze bij de afdeling Donorstudies van 
Sanquin. Daar richt zij zich op gezondheid van donors en effecten van bloed-
donatie.
k.vandenhurk@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/katja-van-den-hurk/13/b22/364

Arlinke Bokhorst (Nairobi (Kenia), 1959), arts en specialist Maatschappij & 
Gezondheid, is betrokken bij diverse donorstudies en Europese projecten over 
kwaliteit en veiligheid van humaan materiaal. Sinds 2013 is zij manager 
Medische Donorzaken bij Sanquin Bloedbank en parttime directeur van 
Stichting TRIP, nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie. Voorheen 
werkte ze bij Bloedbank Leiden-Haaglanden en was ze directeur van Stichting 
BIS, coördinatiecentrum voor post mortem donaties van weefsels en cellen.
a.bokhorst@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/arlinke-bokhorst/0/666/941

Christiane Puylaert (Hulst, 1954) volgde de opleiding medisch microbiologisch 
analist. Daarnaast volgde ze managementopleidingen aan de Hogeschool van 
Amsterdam en aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Ze is 25 jaar werkzaam 
bij Sanquin en heeft vorm gegeven aan drie reorganisaties binnen Sanquin 
Bloedbank. Een van haar projecten was de implementatie van de Mobiele 
Afnamelocatie (MAL). In haar huidige functie is ze manager Donor Service 
Centrum Sanquin Bloedbank.
c.puylaert@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/christiane-puylaert/1b/75a/216

Pierre Tiberghien (Salon-de-Provence (Frankrijk), 1959) is hoogleraar 
Geneeskunde en was voorheen klinisch actief op het gebied van hematologie 
en beenmergtransplantatie. Sinds 2009 is hij directeur Medische Zaken en 
Research bij het Etablissement Français du Sang, de Franse publieke bloed-
voorzieningsorganisatie. Daarnaast is hij sinds 1998 hoogleraar Immunologie 
aan de Université de Franche-Comté in Besançon, met een focus op trans-
plantatie, transfusie-immunologie en cellulaire immunotherapie. Recentelijk 
richt hij zich op klinisch onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde. 
Tiberghien is ook lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van Sanquin.
Pierre.tiberghien@efs.sante.fr
fr.linkedin.com/pub/pierre-tiberghien/b/11b/845
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De waarheid achter TRALI

Onderzoek

Dirk Roos

Transfusie-gerelateerde acute longschade 
(TRALI) draagt aanzienlijk bij aan de klinische 
complicaties na transfusie van rode bloed-
cellen of bloedplaatjes. Klassiek worden twee 
oorzaken van TRALI onderscheiden. Antistof-
gemedieerde TRALI wordt veroorzaakt door 
passieve transfusie van donorantistoffen aan-
wezig in het plasma van de bloedproducten. 
Antistof-onafhankelijke TRALI wordt geacht 
veroorzaakt te worden door verouderde 
bloedcelproducten. In het Academisch 
Medisch Centrum bestudeert dr. Alexander 
Vlaar dit laatste proces. In het verleden heeft 
hij hiervoor een diermodel gebruikt. Nu is 
hij samen met dr. Robin van Bruggen van 
Sanquin begonnen aan verder onderzoek bij 
menselijke vrijwilligers.

Alexander Vlaar, van de afdeling Intensive 
Care van het AMC, heeft onlangs voor zijn 
werk de Heineken Young Scientists Award 
voor Geneeskunde 2014 ontvangen. 
Hij vertelt dat TRALI gedefinieerd is als het 
optreden van acute longschade binnen zes 
uur na bloedtransfusie. Antistof-gemedieerde 
TRALI wordt veroorzaakt door antistoffen 
tegen HLA of tegen neutrofiel-specifieke 
antigenen die met de rode bloedcellen of 
bloedplaatjes meegetransfundeerd worden. 
Deze antistoffen reageren dan met de neutro-
fiele granulocyten van de ontvanger en 
activeren deze cellen tot het loslaten van pro-
inflammatoire stoffen die vooral in de longen 
problemen veroorzaken. Zulke antistoffen 
worden vaak tijdens een zwangerschap 
opgewekt tegen antigenen van het kind. 
Met het uitsluiten van vrouwelijke donors 
voor transfusie van plasmarijke producten 
is in het verleden een reductie van 65-70% 
van TRALI verkregen. Men neemt aan dat 
de overige 30-35% TRALI wordt veroorzaakt 
door producten van verouderde bloedcellen 
of door veranderingen aan de buitenzijde 
van verouderde bloedcellen (zie figuur). 
Maar daarover is nog veel onduidelijk.

‘Two-hit’ proces
Uit klinisch werk is gebleken dat transfusie-
ontvangers die al ziek zijn ergere TRALI- 
symptomen ontwikkelen dan ontvangers die 
relatief gezond zijn. Daaruit is geconcludeerd 

dat deze vorm van TRALI ontstaat als een 
‘two-hit’ fenomeen: eerst pre-activatie van 
endotheel en de neutrofiele granulocyten in 
de long (‘priming’) door infectie of trauma 
en daarna activatie van deze cellen door 
een activerende substantie uit de getrans-
fundeerde cellen. Uit proeven met ratten die 
gepreactiveerd werden met LPS (lipopoly-
saccharide, een bacterieel product) bleek 
vervolgens dat transfusie van verse autologe 
cellen geen problemen opleverde, maar van 
langdurig bewaarde autologe cellen wel. 
Werden die lang bewaarde rode cellen voor 
de transfusie gewassen, dan ontstond geen 
TRALI. Ook is bekend dat gezonde mensen 
zonder problemen lang bewaarde rode cellen 
getransfundeerd kunnen krijgen. Of patiënten 
ook zonder problemen lang bewaarde rode 
cellen getransfundeerd kunnen krijgen staat 
momenteel ter discussie. De literatuur is op 
dit laatste punt niet eenduidig, want door 
elkaar worden verse en oude cellen toe-
gediend, en ook de eerste ‘hit’ is niet in alle 
studies dezelfde. Daar komt dan nog bij dat 
dierproeven niet één-op-één vertaald kunnen 
worden naar de mens. Kortom, er is dringend 
behoefte aan goed gedefinieerde en klinisch 
relevante studies bij mensen.

LPS proefopzet
Nu is het natuurlijk ondenkbaar dat ernstig 
zieke mensen onderworpen zouden worden 
aan transfusies die hen mogelijk nog zieker 
zouden maken. Vlaar heeft dit opgelost door 
met gezonde vrijwilligers te werken die een 
injectie met een lage dosis LPS van Gram-
negatieve bacteriën krijgen als eerste ‘hit’. 
Daar worden deze mensen een klein beetje 
ziek van: hun bloeddruk wordt lager, ze 
krijgen wat koorts en wat koude rillingen. 
Dit pre-activatiemodel is ontwikkeld in het 
AMC en wordt al jaren toegepast voor aller-
lei onderzoek. Twee uur na de LPS injectie 
krijgen de (mannelijke) vrijwilligers een 
eenheid van hun eigen bloed (rode-bloedcel-
concentraat in 7% eigen plasma) toegediend, 
hetzij vers, hetzij vijf weken onder bloedbank-
condities bewaard. Ter controle krijgt een 
derde groep fysiologisch zout. Iedereen wordt 
vervolgens na deze tweede ‘hit’ gedurende 
zes uur intensief gevolgd, zowel wat betreft 

Alexander Vlaar (Amsterdam, 1981) haalde in 
2006 het basisartsexamen Geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2009 is hij in 
opleiding tot internist-intensivist in het AMC. 
In november 2010 promoveerde hij aan de 
Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 
‘Transfusion-related acute lung injury in the 
critically ill; a translational approach’. Naast 
klinische werkzaamheden blijft Vlaar zich richten 
op pre-klinisch en klinisch onderzoek binnen 
de intensive care geneeskunde met een focus op 
transfusiegerelateerde morbiditeit. 
a.p.vlaar@amc.uva.nl 
http://nl.linkedin.com/pub/alexander-vlaar/8/633/13a 

Robin van Bruggen (Amsterdam, 1973) werkt sinds 
1998 bij Sanquin, waar hij promoveerde op het 
NADPH oxidase van granulocyten. Als post-doc 
werkte hij verder aan granulocyten, waarbij de 
functie van Toll-like receptors en Nod-like receptors 
werd bestudeerd. Recent maakte hij de overstap 
naar de afdeling Bloedtransfusietechnologie, waar 
hij verantwoordelijk is voor het onderzoek aan 
rode bloedcellen. Hierbij ligt de focus op klaring 
van rode bloedcellen onder normale condities en 
na bloedtransfusie.
r.vanbruggen@sanquin.nl 
nl.linkedin.com/pub/robin-van-bruggen/6/35/82 
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bloeddruk, longfunctie en leukocytenactivatie 
als stollingsverschijnselen, cytokinen en 
vorming van micropartikels uit cellen. 
Na deze zes uur wordt een longlavage uit-
gevoerd, waarna de cellen en de eiwitten in 
het longspoelsel onderzocht worden. Deze 
proeven zijn net begonnen. Wat er ook uit 
gaat komen, de resultaten zijn in elk geval 
belangrijk, want de discussie over kwaliteits-
verlies en risicotoename bij het bewaren van 
bloedcellen woedt al enige jaren. Als er geen 
verschil wordt gemeten bij transfusie van 
verse of langdurig bewaarde rode bloedcellen, 
dan is deze discussie daarmee gesloten. Wordt 
er wel een verschil gemeten, dan kan vervolg-
onderzoek uitwijzen bij welke bewaartijd 
geen TRALI-achtige verschijnselen optreden, 
en of een ander bewaarmiddel betere 
resultaten geeft.

Rode-bloedcelklaring
Van Bruggen is al geruime tijd bezig met 
het mechanisme van rode-bloedcelklaring. 
Bekend is dat direct na een transfusie van 
bewaard bloed zo’n 25% van de erytrocyten 
uit de circulatie verdwijnt. Bij patiënten op 
een Intensive Care afdeling kan dit zelfs 
oplopen tot 40%. Het is van groot belang om 
te weten of deze klaring ook beïnvloed wordt 
door de ouderdom van het transfusiebloed. 
Daartoe wordt in de proefopzet van Vlaar 
10-20 milliliter van elke bloedeenheid met 
biotine bewerkt. Dit heeft geen effect op de 
functie of de klaring van deze cellen na trans-
fusie. Als de proefpersoon zijn eigen rode cellen 
terugkrijgt, worden deze gebiotinyleerde 
cellen toegevoegd aan de laatste 20 milliliter 
te transfunderen bloed. Dat heeft twee voor-
delen: er is dan een soort ‘steady state’ van 
de transfusie bereikt en direct na transfusie 
kunnen deze gemarkeerde cellen via een 
venapunctie afgenomen, snel gezuiverd en 
onderzocht worden. Deze gemarkeerde cellen 
staan model voor de getransfundeerde cellen, 
want de niet-getransfundeerde cellen van de 
ontvanger zijn ongemarkeerd. Vragen die 
dan onderzocht kunnen worden zijn: hoe 
snel verdwijnen deze cellen uit de circulatie, 
is dit afhankelijk van de ouderdom van de 
cellen, welke adhesiemoleculen zijn aanwezig 
op deze cellen, verandert dit na transfusie, 

zijn er antistoffen en/of complementfactoren 
gebonden aan de oudere cellen, hoeveel 
fosfatidylserine wordt geëxposeerd, is dit van 
belang voor de klaring? Tenslotte heeft van 
Bruggen plannen om het metabolisme van 
rode bloedcellen voor transfusie (vers en oud) 
te vergelijken met dat van getransfundeerde 
cellen. Dat is met de huidige massaspectro-
metrische technieken mogelijk geworden.
Kortom, ‘core business’ voor een bloedtrans-
fusielaboratorium.

Het mechanisme van antistof-onafhankelijke TRALI
Overgenomen met toestemming uit A.L. Peters et al., Blood 
Reviews, 2014, in press. Een eerste ‘hit’, de klinische conditie 
van de patiënt, leidt tot pre-activatie (‘priming’) van neutro-
fiele granulocyten in de patiënt en ophoping van deze cellen 
in de longcapillairen door het vrijkomen van cytokinen en 
chemokinen uit het longendotheel. 
De tweede ‘hit’, de transfusie van een bloedproduct, activeert 
de granulocyten en veroorzaakt daardoor TRALI. Granulo-
cytenactivatie resulteert in migratie van deze cellen door het 
longendotheel en het interstitium naar de alveoli, die gevuld 
zijn met eiwitrijk oedeem. Hier worden ook verschillende 
interleukines uitgescheiden die meer granulocyten aantrekken 
en de cellen aanzetten tot het loslaten van elastase (dat 
een EA complex vormt met a1-antitrypsine). Toename in 
trombine-antitrombine complexen (TAT-c) en afname van 
plasminogeenactivator activiteit duiden op activatie van het 
stollingsproces. De tweede ‘hit’ (het transfusieproduct) kan 
opgehoopte bio-actieve lipiden (BAL) betreffen, oplosbaar 
CD40ligand (sCD40l), verouderde rode bloedcellen met ver-
minderde expressie van Duffy antigeen, of UV-B bestraalde 
bloedplaatjes. Mogelijk spelen ook micropartikels (MP), niet-
transferrine gebonden ijzer en verouderde rode bloedcellen 
(RBC) of plaatjes (PLT) een rol. PAI: plasminogen activator 
inhibitor; NET: neutrophil extracellular trap.
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Recente publicaties

Onderzoek

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

Behoud nieuw geworven donors
Wevers A, Wigboldus DHJ, van den Hurk K, van Baaren R, 

Veldhuizen IJT. Increasing first-time blood donation of newly 

registered donors using implementation intentions and 

explicit commitment techniques. Vox Sang 2014 [Epub ahead 

of print].

De meeste bloeddonors stoppen met het 
doneren van bloed kort na het begin van 
hun donorcarrière. Anne Wevers en collega’s 
van de afdeling Donorstudies van Sanquin 
Research en collega’s van de Radboud 
Universiteit hebben een interventiestudie uit-
gevoerd om terugkeergedrag van donors na 
de eerste keer donoren te verhogen. Hierbij is 
gebruik gemaakt van ‘implementatie-intenties’ 
en ‘expliciete verbintenis’-technieken om de 
barrières ‘tijdsdruk’ en ‘planning falen’ te 
overwinnen. Implementatie-intenties: “Als 
de situatie X zich voordoet, dan zal ik het 
gedrag Y vertonen”; Expliciete verbintenis: 
“Ik wil doel Y bereiken”. Het kan ook effectief 
zijn beide technieken samen in te zetten om 
barrières te overwinnen.
Nieuw geregistreerde donors (N = 937) kregen 
tijdens hun medische keuring een extra infor-
matieblad met uitleg over deze technieken. 
Donors waren willekeurig toegewezen aan de 
controlegroep, een groep met één van beide 
of een groep met beide technieken. Terugkeer 
van donors met het informatieblad met beide 
technieken was 11,5% hoger dan van donors 
in de controlegroep.

Nieuwe inzichten bij ontwikkeling athero-
sclerose
Szilagyi K, Meijer AB, Neele AE, Verkuijlen P, Leitges M, 

Dabernat S, Förster-Waldl E, Boztug K, Belot A, Kuijpers TW, 

Kraal G, de Winther MP, van den Berg TK. PKC is dispensible 

for oxLDL uptake and foam cell formation by human and 

murine macrophages. Cardiovasc Res 2014 [Epub ahead of 

print].

Vorming van foam cells in een vroeg stadium 
leidt tot de ontwikkeling van atherosclerotische 

laesies in de intima van grote bloedvaten. 
Foamcellen komen voort uit residente macro-
fagen en uit nieuw gerecruteerde monocyten 
door een intracellulaire ophoping van ge-
oxideerd lipoproteïne partikels (oxLDL) uit 
plasma. Herkenning en opname van oxLDL 
vindt vooral plaats door scavengerreceptoren 
zoals CD36 en SR-A. Recent is het eiwitkinase 
C-delta (PKC) geïdentificeerd als mogelijk 
betrokken regulator van oxLDL opname en 
de vorming van foamcellen via down-regulatie 
van PKCb en scavenger receptoren CD36 en 
SR-A expressie.
Katka Szilagyi van de afdeling Bloedcelresearch 
heeft, samen met collega’s van Nederlandse 
en buitenlandse onderzoeksgroepen de rol 
van PKC in oxLDL opname en de vorming 
van foamcellen opnieuw bekeken. PKC-
expressie in een humane monocytencellijn 
en in primaire humane monocyten werd ver-
minderd om oxLDL uptake en CD36 exressie 
te bestuderen. Daarnaast werden macrofagen 
van PKC knockout muizen en macrofagen 
van patiënten met zeldzame mutaties in het 
PKC gen getest op de opname van oxLDL 
en foamcel vorming. Reductie noch volledige 
afwezigheid van PKC resulteerde in een 
meetbaar effect op de opname van oxLDL 
of de vorming van foamcellen.
Eerder is al gevonden dat de biologische 
functie van snelle fosforylering van PKC 
na blootstelling aan oxLDL in macrofagen 
mogelijk inductie van apoptose via p53 
destabilisatie betreft. De onderzoekers geven 
aan dat de resultaten pleiten tegen een 
directe intrinsieke rol voor PKC bij bij oxLDL 
opname en de vorming van foamcellen, 
waardoor vraagtekens gezet moeten worden 
bij de veronderstelde rol van PKC bij de 
ontwikkeling van atherosclerose.

Nieuwe remmers bij complementactivatie
Keizer MP, Pouw RB, Kamp AM, Patiwael S, Marsman G, 

Hart MH, Zeerleder S, Kuijpers TW, Wouters D. TFPI inhibits 

lectin pathway of complement activation by direct interaction 

with MASP-2. Eur J Immunol 2014 [Epub ahead of print].

Het lectine pad (LP) van complement heeft 
een beschermende rol bij het onschadelijk 
maken van pathogenen. Recente studies heb-
ben aangetoond dat het LP ook een belang-
rijke rol speelt bij ischemie/reperfusie (I/R) 

schade. MBL geassocieerd serine protease 
(MASP)-2 lijkt cruciaal in dit proces te zijn. 
De serpin C1esterase-remmer is de belangrijkste 
remmer van MASP-2. Ook is aangetoond dat 
aprotinine, een Kunitz-type remmer, MASP-2-
activiteit in vitro remt. MBL-deficiëntie lijkt bij 
mensen te beschermen tegen myocardinfarct, 
gastro-intestinale I/R schade en hersenbloeding. 
MASP-2 knockout muizen zijn beschermd 
tegen zowel gastro-intestinale als myocard 
I/R schade.
Mischa Keizer van de afdeling Immunopatho-
logie heeft met Sanquin- en AMC-collega’s 
onderzocht of de Kunitz-type remmer tissue 
factor pathway inhibitor (TFPI) in staat is 
MASP-2 te remmen. Ex vivo werd LP activiteit 
geïnduceerd en gedetecteerd door C4-depositie 
op MBL beklede platen. De onderzoekers 
identificeerden TFPI als een nieuwe selectieve 
remmer van MASP-2, zonder dat MASP-1 
of de klassieke route proteasen C1s en C1r 
werden beïnvloed. Het Kunitz-2 domein van 
TFPI is nodig voor de remming van MASP-2. 
Andere onderzoekers hebben gevonden dat 
toediening van recombinant TFPI (rTFPI) in 
diermodellen voor sepsis leidt tot verzwakte 
ontstekingsreacties, maar deze gunstige 
effecten konden niet worden gereproduceerd 
bij mensen. De huidige onderzoekers suggereren 
dat aanvullende remmende effecten van TFPI 
bij complementactivatie in geval van hersen-
bloeding, myocardinfarct of orgaantrans-
plantatie van belang zouden kunnen zijn. 
rTFPI zou een therapeutische effect kunnen 
hebben buiten de antistollingsrol bij het 
dempen van complement-gemedieerde weefsel-
schade.

www.sanquin.nl/publicaties
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Innovatie

Vacuümtester

Wat is het?
De vacuümtester is de integriteittester van de afdeling 
Verpakken van Sanquin Plasmaproducten. Dit is een 
spectrofotometer die het vacuümgehalte bepaalt in de 
gevriesdroogde geneesmiddelen (bijv. Cofact, Nonafact). 
Op de afdeling Verpakken wordt deze kwaliteitscontrole 
uitgevoerd volgens de geldige richtlijnen voor het maken 
van geneesmiddelen.

Wat kun je ermee?
De flacons met product worden langs twee laserkoppen 
gevoerd, die een laserstraal van een bepaalde golflengte 
door de flacon sturen. Aan de hand van de absorptie kan de 

concentratie van het gas worden uitgerekend. Eén laserkop 
meet het zuurstofgehalte, de andere meet het waterdamp-
gehalte. Deze waarden worden omgerekend naar een vacuüm-
waarde in mbar. Aan het begin wordt een opstarttest 
uitgevoerd met gele flacons met voorgedefinieerde vacuüm-
waardes om een ijklijn te vormen. Tijdens de metingen 
lopen altijd vier rode controleflacons mee om de kwaliteit 
van de metingen te garanderen. 

Wat is het resultaat, wat komt eruit?
Het systeem bepaalt voor iedere flacon of het vacuüm voldoet. 
Flacons met onvoldoende vacuüm worden automatisch uit-
gestoten in een afkeurbak. De goedgekeurde flacons worden 
op een draaitafel geplaatst van waar ze worden meegenomen 
voor verdere verwerking. 

Productflacons 
worden in trays aan-
geleverd en op een 
draaitafel geplaatst. 
Vanuit de draaitafel 
worden ze via een 
transportband in 
het sterwiel van de 
integriteitstester 
gezet. Het sterwiel 
transporteert ze 
langs de meetkop, 
het uitwerpstation 
naar de uitgang.



Producten staan in het sterwiel. De rejectbanen zorgen voor 
de afvoer van de afgekeurde flacons. Rechts zit de uitgang 
voor goedgekeurde flacons, via deze worden naar een draai-
tafel getransporteerd voor verdere verwerking.





Wat is de innovatie?
De op laser gebaseerde spectrofotometer is een belangrijke 
vernieuwing voor het bepalen van vacuüm in het eindproduct 
en wordt als nieuwe standaard gezien. De data die de machine 
levert maakt optimalisatie van het vriesdroogproces 
mogelijk. Het is tevens de snelste machine van de afdeling 
Verpakken. Deze test is nu in een paar uur afgerond, terwijl 
dit vroeger dagen kostte.

Hoe deden we het vroeger?
Via een spark test; hierbij werden de gasmoleculen in de 
flacon onder invloed van hoge elektrische spanning zodanig 
versneld dat de moleculen met elkaar in botsing kwamen 
waardoor luminescentie ontstond. Dit uitgestraalde licht 
werd opgevangen en bepaalde of de flacon goed- of 

afgekeurd was. De uitslag was altijd goed of slecht; er hing 
geen meetwaarde aan.

Wie werken er mee?
De operators van de afdeling Verpakken van de divisie 
Plasmaproducten. Nadat deze inspectie is uitgevoerd wordt 
het product verpakt en naar de klanten verstuurd.

Wat betekent het voor de medische wereld?
De integriteit van de flacon garandeert de vereiste eigen-
schappen en hoge kwaliteit van de geproduceerde genees-
middelen. Het vacuüm is ondermeer nodig om het benodigde 
water voor injectie over te kunnen hevelen in de productflacon. 
Hiermee is gegarandeerd dat het volledige volume gevries-
droogd product goed oplost en geschikt is voor injectie.

Detailopname van 
de laserkop. Met de 
rode flacon wordt 
het meetproces 
voortdurend in de 
gaten gehouden 
(in proces controle), 
doordat deze met 
een bekende waarde 
telkens opnieuw 
wordt gemeten. 
Het systeem stopt 
bij afwijkingen.
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Arnoud Sonnenberg

Huidige functie
Hoofd afdeling Celbiologie, Nederlands Kanker-
instituut en hoogleraar Cell Adhesion in health 
and disease, Universiteit van Leiden
Promotiejaar
1990
Titel proefschrift
The a6b1 and a6b4 integrins: structure, function and 
biochemical properties
Promotor
Prof. dr. P. Borst en prof. dr. F.T. Bosman
Co-promotor
Dr. J. Hilgers

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.

Arnoud Sonnenberg (Jakarta (Indonesië), 1954) 
studeerde biochemie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Direct na zijn afstuderen vertrok 
hij in 1980 naar de Verenigde Staten. “Ik had 
al een baan bij Jo Hilgers van het NKI, maar 
hij vond dat ik eerst naar de VS moest gaan 
om de hybridomatechniek te leren en ervaring 
op te doen met eiwitbiochemische technieken. 
Terug op het NKI heb ik een cellijn model 
opgezet om de progressie van borsttumoren 
te bestuderen in vitro.” Toen de financiën op 
waren vroeg Sonnenberg in 1984 een nieuw 
project aan bij het KWF. In afwachting van 
de beoordeling ervan is hij weer voor een 
half jaar teruggegaan naar de VS. Toen bleek 
dat de subsidie werd toegekend keerde hij 
terug naar het NKI en bouwde zijn onderzoek 
verder uit, genereerde verschillende mono-
klonale antistoffen en kreeg in zijn onderzoek 
te maken met integrinen, adhesiemoleculen, 
die betrokken zijn bij de interacties van cellen 
aan componenten in de extracellulaire 
matrix. Nadat het project was afgelopen 
kreeg hij de mogelijkheid om bij Albert von 
dem Borne op het CLB zijn onderzoek aan 
integrinen te vervolgen en af te ronden met 
een promotie. Een belangrijke bevinding uit 
dit onderzoek is dat het integrine a6b1 op 
bloedplaatjes een receptor is voor laminine.

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Ik heb bij het CLB heel veel plezier beleefd 
aan alle mensen met wie ik heb samengewerkt. 
Ik werkte in een hele goede interactieve groep. 
Velen hadden geneeskunde gestudeerd en 
waren supergemotiveerd. Ze zijn ook allen 
heel goed terechtgekomen. Ik heb goede 
herinneringen aan Bouke’s Corner, het café 
waar alle onderzoekers wekelijks bij elkaar 
kwamen. Dat was enorm belangrijk voor de 
interdisciplinaire sfeer. Een vrijdagmiddag-
borrel hebben wij nu ook bij het NKI.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
In 1992 ging Sonnenberg terug naar het NKI 
en startte zijn eigen onderzoeksgroep op de 

afdeling Celbiologie, met als specialisatie de 
biologie van epitheelcellen. In 2013 werd hij 
benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit 
van Leiden. “De sfeer binnen de wetenschap 
is tegenwoordig veel competitiever. Je had 
vroeger meer tijd om iets uit te zoeken en een 
ontdekking te doen. Je moet nu meteen vanaf 
het begin presteren, het is moeilijker om je te 
positioneren en je moet iets unieks hebben, 
bv. een unieke antistof of een knock-out 
muis, wat je een voorsprong geeft op andere 
groepen die vergelijkbaar onderzoek doen.”

Wat doet u nu?
Het onderzoek bij het NKI wordt steeds 
translationeler. Ons onderzoek is nog vrij 
fundamenteel, want fundamenteel onder-
zoek blijft nodig, het is van grote waarde 
om te begrijpen waarom een ziekte ontstaat. 
Wij richten ons op integrinen die betrokken 
zijn bij bepaalde ziektebeelden en hebben 
hiervoor financiering gekregen van verschil-
lende organisaties. Een belangrijk deel van 
ons huidig onderzoek richt zich op integrinen 
die verantwoordelijk zijn voor de stabiele 
verankering van de epidermis aan de dermis 
en die een rol spelen bij het ontstaan van 
huidkanker. Patiënten die deze integrinen 
missen krijgen door deze mutatie blaarvorming 
en hebben een sterk verhoogd risico op het 
ontwikkelen van huidtumoren, vanwege 
een verstoorde wondgenezing. Het gevolg 
hiervan is dat de huidcellen continue worden 
gestimuleerd, hetgeen uiteindelijk kan leiden 
tot celtransformatie. Van het KWF hebben wij 
subsidie ontvangen om verder onderzoek te 
doen naar de relevantie van deze integrinen 
bij de vorming en groei van huidtumoren.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Eén van mijn promovendi, Coert Margadant, 
werkt nu bij Sanquin. Verder heb ik geregeld 
contact met Peter Hordijk, Stephan Huveneers, 
Jaap van Buul en Mar Fernandez Borja. Met 
deze mensen organiseren we jaarlijks de Trippen-
huis meeting voor de Nederlandse Vereniging 
voor Celbiologie. We kunnen gebruik maken 
van elkaars expertise, maar er zou veel meer 
interactie tussen NKI en Sanquin moeten zijn. 
Nu de financiën minder worden, moeten we 
het met z’n allen doen. 

Arnoud Sonnenberg:
Meer interactie nodig
tussen NKI en Sanquin

Anneke de Regt

Broedplaats
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Hereditair angio-oedeem; 
met open oog en oor

Diagnostiek

Christine Kramer

Angio-oedeem gaat vaak gepaard met 
allergische reacties. In dat geval is histamine 
vanuit mestcellen verantwoordelijk voor de 
zwelling. Behandeling van deze vorm van 
angio-oedeem bestaat uit anti-histaminica, 
glucocorticoiden en adrenaline. Echter, niet 
elk angio-oedeem reageert op deze therapie. 
In dat geval is nadere anamnese aan de orde, 
gevolgd door verdere diagnostiek.

“Het is van groot belang om in dit soort 
situaties te denken aan angio-oedeem ten 
gevolge van bradykinine, zoals het hereditair 
angio-oedeem (HAE)”. Internist-immunoloog 
Marcel van Deuren en internist-infectioloog 
Anna Simon, beiden verbonden aan het UMC-
Radboud te Nijmegen, zijn het daar roerend 
over eens. Samen hebben ze de zorg over een 
groep HAE-patiënten. Het ziektebeeld valt 
binnen het in 2011 opgerichte NCIA, ofwel 
het Nijmegen Centre for Immunodeficiency 
and Autoinflammation, waarin deze twee 
artsen actief zijn.
“De meeste artsen hebben wel gehoord van 
HAE, maar denken daar niet als eerste aan bij 
een klinische presentatie van angio-oedeem. 
Het is immers een zeldzame ziekte.” Hoe 
vaak HAE voorkomt is niet precies bekend, 
in de literatuur varieert dit van 1:10.000 tot 
1:100.000. Toch blijft het belangrijk om hier-
aan te denken, zelfs bij een eerste presentatie 
op pas latere leeftijd. Van Deuren geeft aan 
dat zich met regelmaat een nieuwe patiënt 
met angio-oedeem meldt in Nijmegen. “Dit 
komt mede door ons centrum (NCIA) en de 
website, waarin we aandacht aan angio-
oedeem besteden. Maar patiënten worden 
ook gezien door de huisarts, allergoloog, 
dermatoloog of op de Spoed Eisende Hulp 
(SEH) en dan naar ons doorverwezen.”

Grondige anamnese
Op de SEH komen vooral patiënten met zwel-
ling van de bovenste luchtwegen en patiënten 
met angio-oedeem van de darmwand. Zwel-
ling in de bovenste luchtwegen van met 
name larynx en tong en daardoor obstructie 
van de ademweg is de meest gevreesde en in 
potentie levensbedreigende vorm van angio-
oedeem. Bij angio-oedeem in de darmwand 
is er ernstige buikpijn en lijkt de presentatie 

soms sterk op een ‘acute buik’. Dit soort aan-
vallen hebben een negatieve impact op de 
kwaliteit van leven”. Recent onderzoek laat 
zien dat niet alleen tijdens de aanval de 
kwaliteit van leven laag is, maar ook tussen de 
aanvallen sprake is van een lagere kwaliteit 
van leven. De angst voor het krijgen van een 
aanval is hiervoor verantwoordelijk.
Simon en Van Deuren hameren erop dat het 
afnemen van een grondige anamnese essen-
tieel is. Door de juiste vragen te stellen kunnen 
vervolgens de juiste diagnostische testen 
worden aangevraagd. Deze testen worden 
onder andere door Sanquin uitgevoerd.

Drie typen HAE
Kyra Gelderman, als medisch immunoloog 
werkzaam bij Sanquin Diagnostiek, is verant-
woordelijk voor verschillende bepalingen die 
aangevraagd kunnen worden bij vermoeden 
van HAE. “HAE kent drie typen. Bij type I 
en II gaat het om een deficiëntie van C1-
esteraseremmer; bij type I is er een mutatie 
in het gen, waardoor het eiwit niet wordt 
aangemaakt. Bij type II is een mutatie die 
zorgt voor de aanmaak van dysfunctioneel 
C1-esteraseremmer.” Bij verdenking HAE 
wordt de bepaling van de activiteit van 
C1-esterase-remmer (ook C1-remmer of 
C1-inhibitor genoemd) aangevraagd. Veel 
ziekenhuizen voeren deze bepaling niet zelf 
uit. Sanquin voert de bepaling dagelijks uit, 
niet alleen voor patiëntendiagnostiek, maar 
ook als controle bij de bereiding van het 
uit plasma verkregen C1-esteraseremmer 
concentraat, dat door HAE patiënten als 
geneesmiddel wordt gebruikt.
Zowel bij type I als bij type II is de activiteit 
van C1-esteraseremmer verlaagd. Indien de 
C1-esteraseremmer activiteit verlaagd is, dan 
worden ook C4 en C1q bepaald, beide eiwitten 
van het complementsysteem, waarmee het 
verschil tussen HAE en verworven AE kan 
worden gemaakt. Voor de behandeling van 
de patiënt maakt het niet uit of deze lijdt 
aan type I of II. Wat wel belangrijk kan zijn 
in de behandeling is om uit te sluiten of er 
sprake is van verworven angio-oedeem (AAE; 
acquired angio edema). Ook voor de diagnos-
tiek van AAE beschikt het laboratorium van 
Sanquin over een aantal tests.

Anna Simon en Marcel Deuren
Kyra Gelderman
Lia de Laaf
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Nieuwe test
Een verlaagd C1q is suggestief voor de aan-
wezigheid van antistoffen tegen C1-esterase-
remmer. Sanquin heeft een diagnostische test 
waarmee deze antistoffen kunnen worden 
aangetoond. “Naast het aantonen van de 
aanwezigheid van antistoffen is de vraag of 
deze antistoffen de activiteit van C1-esterase-
remmer echt neutraliseren”, aldus Gelderman. 
Dit kan bepaald worden met een recent 
ontwikkelde test. Van Deuren licht toe: 
“Wanneer de patiënt pas op latere leeftijd 
klachten krijgt en geen positieve familie-
anamnese heeft, wil ik zeker weten of er geen 
sprake kan zijn van verworven angio-oe-
deem.” Verworven angio-oedeem gaat 
namelijk vaak gepaard met onderliggend 
lijden, soms onschuldig, maar soms gaat 
het om een maligne lymfoom. “Dat zijn 
momenten dat je ook echt contact hebt met 
de medisch immunologen van Sanquin.” 
Gelderman is erg blij met dit soort contact-
momenten: “Graag zelfs, daar leren we van.” 
Ook voor Sanquin Research zijn dit hele 
interessante patiënten. Bij Sanquin is veel 
onderzoek gaande naar angio-oedeem en dit 
soort patiënten kunnen bijdragen aan beter 
begrip van de pathogenese, maar ook aan het 
verder ontwikkelen van betere diagnostische 
testen en nieuwe therapieën.

Maar hoe zit het dan met de patiënten die wel 
angio-oedeem hebben maar niet reageren op 
antihistaminica en die een normale activiteit 
van C1-esteraseremmer hebben? Van Deuren 
heeft ook deze patiënten in zijn praktijk. 
“Soms blijkt het dan te gaan om HAE type 
III.” Bij HAE type III kan bij 30% van de 
patiënten een zogenaamde gain-of-function 
mutatie in het gen van stollingsfactor XII 
(Hageman-factor) worden aangetoond. HAE 
type III komt vrijwel uitsluitend bij vrouwen 
voor. Verondersteld wordt dat de mutaties 
leiden tot een overactief factor XII eiwit, met 
als gevolg activatie van o.a. prekallikerine dat 
bradykinine vrijmaakt uit hoog moleculair 
kininogeen. De FXII concentratie neemt toe 
onder invloed van oestrogeen (zwangerschap 
of anticonceptie); in deze condities is er vaak 
meer last van aanvallen. 
Gelderman: “Voor HAE type I en type II worden 

eiwitten vanuit het complementsysteem 
gebruikt als uitleessysteem, maar het is 
belangrijk te realiseren dat het geen primaire 
complementziekte betreft”. Bij patiënten 
met de FXII mutatie wordt juist gekeken 
naar een stollingseiwit. De diagnostiek voor 
HAE type III wordt binnen Sanquin dan ook 
uitgevoerd bij de afdeling Bloedstolling. Lia 
de Laaf, als senior analiste werkzaam bij de 
diagnostiekafdeling Bloedstolling, licht toe: 
“In de literatuur zijn enkele mutaties van 
FXII beschreven. Sanquin biedt voor vier 
mutaties (alle in exon 9) diagnostische tests 
aan. Vanuit de research waren PCR-testen 
beschikbaar, deze zijn aangepast voor de 
routinediagnostiek.”

De tijd tussen het begin van de klachten en 
het uiteindelijk stellen van de diagnose (en 
starten van adequate therapie) is bij veel 
patiënten helaas erg lang. Een zorgvuldige 
anamnese, inclusief familie-anamese, is dé 
sleutel voor het stellen van een snelle diag-
nose. Dit is vooral van belang omdat HAE/
AAE aandoeningen zijn die veel impact heb-
ben op het (gewone) leven. Omdat patiënten 
vaak al lang met klachten lopen voordat de 
diagnose wordt gesteld, wordt het verhaal 
door de patiënt soms wat aangedikt. Simon: 
“Hoewel het dan gaat om aanvalsgewijze 
buikpijn, benadrukt de patiënt de ernst soms 
door te praten over altijd buikpijn. Je zou dan 
op het verkeerde been gezet kunnen worden. 
Dat is zonde, want dit is nou net een buikpijn 
waar we wel wat aan kunnen doen.” Van 
Deuren noemt het met open oog een anam-
nese afnemen, Simon vult aan dat ook het 
oor open moet zijn. Het begint met eraan te 
denken, dan kun je testen, met testuitslagen 
kun je de diagnose stellen en dan kun je 
effectief behandelen!

Referentie
http://www.ncia.nl/

Diagnostische test
H066: Factor XII type III HAE subtypering
C015: C1-esteraseremmer, antistoffen tegen
C913: C1-esteraseremmer activiteit, indien verlaagd ook C4 
en evt. C1q’

Marcel van Deuren (Leiden, 1953) studeerde Milieuhygiëne/
Waterzuivering aan de Landbouw Universiteit in Wageningen. 
Tijdens deze studie startte hij ook zijn studie geneeskunde 
in Utrecht. Na afronding hiervan specialiseerde hij zich tot 
internist en later tot internist-immunoloog in Nijmegen. Zijn 
interesse in meningokokkenziekte op de IC resulteerde in een 
proefschrift. Van Deuren is naast internist-immunoloog ook 
opleider acute geneeskunde. Als vanaf de oprichting is hij bij 
het NCIA betrokken.
marcel.vandeuren@radboudumc.nl

Anna Simon (1974) studeerde geneeskunde in Utrecht. 
In Nijmegen volgde zij haar specialisatie tot internist-
infectioloog. Hier promoveerde zij tevens op Hyper IgD 
syndroom. Binnen het Radboudumc is haar aandachts-
gebied periodieke koortssyndromen en afweerstoornissen. 
Zij is vanaf de oprichting in 2011 actief betrokken bij het 
NCIA.
anna.simon@radboudumc.nl
nl.linkedin.com/pub/anna-simon/12/b90/846

Kyra Gelderman (Enschede, 1976), studeerde medische 
biologie in Leiden. Zij promoveerde daarna in Leiden op 
gebied van het complementsysteem en heeft vervolgens 
als postdoc onderzoek gedaan aan autoimmuunziekten en 
transplantatie in respectievelijk Zweden en Leiden. Hierna 
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het VUmc in Amsterdam, waarna zij is gaan werken als 
medisch immunoloog/onderzoeker bij Sanquin Diagnostiek.
k.gelderman@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/kyra-gelderman/3/51a/682
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Via het Anatomisch-Embryologisch laboratorium (onderzoek 
naar histonen), AMC en het Hubrecht laboratorium (onder-
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bij de afdeling Plasma Eiwitten van Sanquin Research terecht-
gekomen. In 2000 heeft zij de researchafdeling verruilt voor 
de diagnostiekafdeling Bloedstolling.
l.delaaf@sanquin.nl
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Nieuwe prenatale test 
voor bloedplaatjes-
aandoening FNAIT

Diagnostiek

Frank van Kolfschooten

In Nederland worden jaarlijks 150 baby’s 
geboren die lijden aan Foetale/Neonatale 
Alloimmuun Trombocytopenie (FNAIT). Deze 
aandoening kan gepaard gaan met ernstige 
hersenbloedingen met een levenslange 
handicap als gevolg. Sanquin heeft een 
nieuwe, goedkope test ontwikkeld om FNAIT 
tijdens de zwangerschap op te sporen bij 
vrouwen met een verdachte echoscopie. Met 
de afdeling Foetale Geneeskunde van het 
LUMC werkt Sanquin aan een screenings-
programma om op termijn alle zwangere 
vrouwen te testen op FNAIT.

“Foetale/Neonatale Alloimmuun Trombo-
cytopenie (FNAIT) is een onderschat ziekte-
beeld in Nederland”, zegt Dick Oepkes, 
hoogleraar Foetale Geneeskunde en hoofd 
van de sectie Foetale Geneeskunde van het 
Leids Universitair Medisch Centrum. “Een 
op de 1000 à 2000 baby’s wordt jaarlijks met 
deze aandoening geboren.” Deze baby’s krijgen 
bloedingen in huid, organen of hersenen, 
geregeld al tijdens de zwangerschap. FNAIT is 
het gevolg van een immunologische reactie 
waarbij de moeder antistoffen ontwikkelt tegen 
een bloedplaatjesantigeen (humaan plaatjes-
antigeen; HPA) dat zij zelf niet heeft maar dat 
(via de vader) wel aanwezig is op de foetale 
bloedplaatjes. HPA antistoffen veroorzaken 
niet altijd problemen tijdens de zwangerschap, 
bij ongeveer 30% van deze pasgeboreren 
ontstaan er bloedingen. Zo’n 11% van deze 
kinderen wordt ernstig ziek en overlijdt of 
raakt gehandicapt (doof, blind of spastisch). 
Door de genetische achtergrond is de kans op 
herhaling bij een nieuwe zwangerschap groot 
(85% van de vrouwen). Zwangere vrouwen die 
eerder een kind met FNAIT hebben gekregen 
worden daarom tegenwoordig standaard be-
handeld vanaf week 28. Zij krijgen vanaf dat 
moment een keer per week een infuus met 
immunoglobuline. “Dat hebben we de afge-
lopen vijftien jaar al bij 200 vrouwen gedaan 
en dat werkt ontzettend goed”, zegt Oepkes. 
“Er is sindsdien bij deze groep vrouwen geen 
enkel kind meer geboren met bloedingen ten 
gevolge van FNAIT. Het is voor ouders en 
hulpverleners erg frustrerend dat het eerste 
kind de ziekte wel heeft gekregen, terwijl dat 
met deze behandeling te voorkomen is.” 

Om die reden werken het LUMC en Sanquin 
al jaren aan de ontwikkeling van een 
screeningsprogramma waarmee alle zwangere 
vrouwen kunnen worden getest op het risico 
op FNAIT. Invoering van preventieve screenings-
programma’s zorgt altijd voor veel discussie. 
De tests die daarbij worden ingezet moeten 
mensen niet onnodig ongerust maken, zegt 
Oepkes. “Dat betekent dat we zeker moeten 
weten dat het overgrote deel van de groep 
vrouwen die we opsporen en vervolgens gaan 
behandelen zonder behandeling ook echt een 
kind met FNAIT zouden krijgen.”

Twee fronten
Leendert Porcelijn, hoofd van het laboratorium 
voor Trombo-/Leukocytenserologie van Sanquin 
Diagnostiek, vertelt dat zijn lab op twee fronten 
bezig is met FNAIT: voor pasgeborenen en 
prenataal. “We hebben diagnostische tests 
om te bepalen waarom een pasgeborene 
bloedingen of afwijkingen heeft. Daarna 
kunnen de behandelaars zo snel mogelijk 
met een geschikte behandeling van de 
baby beginnen, tegen FNAIT of een andere 
aandoening. Deze tests zijn ook van belang 
met het oog op een volgende zwangerschap.” 
Porcelijns lab doet ook steeds meer prenatale 
tests sinds twintig weken zwangere vrouwen 
standaard een echoscopie laten maken. 
Wanneer op een echoscopie een afwijking in 
de hersenen te zien is, bijvoorbeeld een water-
hoofdje, sturen echografiepraktijken deze 
vrouwen door naar gespecialiseerde centra in 
academische ziekenhuizen. Vanuit die centra 
krijgt Sanquin geregeld de vraag om het 
bloed van de moeder te testen op antistoffen 
tegen antigenen van bloedplaatjes (HPA).
Tot voor kort had Porcelijns lab alleen een 
uitgebreide en tijdrovende test om antistoffen 
tegen HPA aan te tonen. Die test is bovendien 
duur, wat voor behandelaars een overweging 
kan zijn om ervan af te zien. Daardoor 
missen zij soms in dit stadium de diagnose 
FNAIT. Dat is voor Sanquin reden geweest om 
een eenvoudigere, snellere en veel goedkopere 
test te ontwikkelen. “Daarbij hebben we de 
afweging moeten maken waarop we wel 
en niet testen”, zegt Porcelijn. “We focussen 
bij de eenvoudige test met name op antistoffen 
tegen HPA-1a omdat uit onderzoek is gebleken 

Dick Oepkes (Nieuwe Niedorp, 1960) studeerde 
geneeskunde in Utrecht, promoveerde in Leiden 
(de rol van echoscopie bij foetale bloedarmoede, 
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gynaecoloog, deed een tweejarig fellowship in 
Canada en werd in 2001 lid van de vaste staf van 
de afdeling Verloskunde van het LUMC Leiden. 
In 2012 werd hij hoogleraar Foetale Therapie en 
hoofd van de sectie Foetale Geneeskunde.
d.oepkes@lumc.nl

Leendert Porcelijn (Hillegom, 1959) studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, 
waarna hij enkele jaren als arts-assistent in 
diverse ziekenhuizen heeft gewerkt. In 1993 trad 
Porcelijn in dienst van Sanquin als hoofd van het 
laboratorium Trombo-/Leukocytenserologie en als 
staflid van de afdeling Immunohematologie 
Diagnostiek. Daarnaast is Porcelijn binnen Sanquin 
opgeleid tot transfusiearts.
l.porcelijn@sanquin.nl
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dat die antistoffen al vroeg in de zwangerschap 
ernstige bloedingen kunnen veroorzaken. Bij 
andere antistoffen testen we alleen of ze in 
voldoende hoeveelheid voorkomen om tijdens 
de zwangerschap bloedingen te kunnen ver-
oorzaken. Dat betekent dat we met deze test 
20% van de antistoffen die tot foetale/neo-
natale trombocytopenie leiden missen, maar 
dat we slechts 5% missen van de antistoffen 
die vroege foetale bloedingen veroorzaken. 
Deze beperking moeten kinderartsen, gynae-
cologen en genetici die de test aanvragen 
bij vermoedens van bloedingen, zich goed 
realiseren.”

Anti-HPA-injectie
Een volgende stap zou zijn om alle zwangere 
vrouwen in Nederland al vroeg in de zwanger-
schap te testen op het type bloedgroep dat 
risico geeft op productie van antistoffen tegen 
HPA. Een op de vijftig vrouwen heeft deze 
bloedgroep. Het probleem is goed vergelijk-
baar met de ‘rhesusziekte’, waarbij een RhD-
negatieve zwangere vrouw antistoffen kan 
ontwikkelen tegen RhD-positieve erytrocyten, 
waardoor deze worden afgebroken, met 
ernstige bloedarmoede als gevolg. Nederland 
screent zwangere vrouwen al veertig jaar 
op RhD-negativiteit, zo nodig gevolgd door 
toediening van anti-D profylaxe, dat de kans 
verkleint dat de moeder antistoffen produceert 
waarvan de baby ziek kan worden. Zo’n 15% 
van de vrouwen is RhD-negatief, terwijl zo’n 
2% van de vrouwen antistoffen aanmaakt 
tegen HPA. Het gaat dus om een wat kleinere 
groep, maar de gevolgen van hersenbloedingen 
bij kinderen kunnen ernstiger zijn dan van de 
rhesus-ziekte, zegt Oepkes. “Waar we naartoe 
willen is een systeem waarbij we vrouwen 
gelijktijdig met de bestaande test op hepatitis, 
syfilis, HIV en de RhD typering ook testen op 
het risico op ontwikkeling van antistoffen 
tegen HPA. Als daaruit blijkt dat een vrouw 
tot de risicogroep behoort dan houden we in 
de gaten of ze antistoffen ontwikkelt. Zo ja, 
dan krijgt ze elke week een immunoglobu-
line-infuus om te voorkomen dat het kind 
ziek wordt.” Nog weer een stap verder is om 
vrouwen die nog geen antistoffen hebben 
ontwikkeld een anti-HPA-injectie te geven. 
Zo’n injectie is nog in ontwikkeling, maar 

is technisch mogelijk volgens Oepkes. “Een 
Noorse firma waarmee me veel samenwerken 
werkt nu met een Europese subsidie aan de 
productie daarvan. Met die injectie erbij 
hebben we prachtig systeem om een landelijk 
screeningsprogramma aan te bieden.”
Het RIVM heeft al een document geschreven 
over nieuwe aandachtsgebieden binnen in de 
screening van zwangere vrouwen en daarin 
wordt FNAIT ook genoemd. Voorwaarde voor 
invoering van een nieuw screeningsprogramma 
is dat de Gezondheidsraad een positief advies 
geeft. De Raad baseert zijn advies op weten-
schappelijk bewijs voor de effectiviteit van de 
screening en kijkt ook naar de kosteneffectivi-
teit. “Er is in Noorwegen al een studie gedaan 
bij 100.000 zwangere vrouwen, die laat zien 
dat je risicogevallen vroeg in de zwanger-
schap betrouwbaar kunt opsporen met deze 
HPA-1a-test”, zegt Oepkes. “Maar het nadeel 
van die studie is dat de Noorse vrouwen die 
antistoffen hadden na 36 weken zijn bevallen 
met een keizersnee. Wij denken dat het beter 
is om vrouwen met antistoffen tien weken 
lang een immunoglobuline-infuus te geven 
en hen natuurlijk te laten bevallen. Voor die 
combinatie van vroege screening en zo nodig 
immunoglobuline-infuus willen we graag een 
studie opzetten. We horen binnenkort of we 
daar een subsidie voor krijgen.”
Naar de kosteneffectiviteit van een screenings-
programma voor FNAIT zijn al wel studies 
gedaan, bij het LUMC en in Noorwegen. Deze 
studies pakken heel gunstig uit, omdat een 
kind dat een hersenbloeding krijgt levens-
lang gehandicapt is, wat de samenleving 
miljoenen kost. “Deze kinderen kunnen geen 
zelfstandig leven leiden, kunnen niet werken 
en geen belasting betalen”, zegt Oepkes. “Wij 
denken met de screening vijftien à twintig 
ernstige gevallen per jaar te kunnen voor-
komen, wat jaarlijks een besparing oplevert 
van 40 à 50 miljoen euro. Op de kosten-
effectiviteit zal de invoering van een 
screeningsprogramma dus niet afketsen.”

Diagnostische test
T923: Prenatale verdenking foetale allo-immuun trombo-
cytopenie

Diagnostiek

Om de waarde van de anti-Domein I test 
voor serologische diagnostiek van het anti-
fosfolipidensyndroom te bepalen zijn meer 
data nodig.

Naast de klassieke serologische testen voor 
de diagnostiek van het antifosfolipidensyn-
droom (APS), Lupus anticoagulans, anti-b2-
glycoproteïne I en anti-cardiolipine bepaalt 
Sanquin Diagnostiek sinds een jaar ook 
antistoffen tegen een specifiek deel van b2-
glycoproteïne I, het Domein I. De klassieke 
testen zijn heel sensitief, maar niet specifiek 
voor APS. De anti-Domein I test bleek in 
een pilot studie, die Sanquin samen met het 
Jeroen Bosch ziekenhuis heeft uitgevoerd, 
specifieker dan de klassieke testen. Opvallend 
was dat de antistoffen tegen Domein I vooral 
aantoonbaar waren in patiënten die positief 
waren voor alle drie de klassieke serologische 
markers. Van deze groep patiënten was al 
bekend dat zij een groot risico hebben op APS. 
De anti-Domein I test lijkt daarom veelbelovend 
en zou mogelijk een deel van de huidige 
testen kunnen vervangen.

Om inzenders ervaring met de anti-Domein I 
test in de dagelijkse praktijk op te laten doen, 
heeft Sanquin het afgelopen jaar de anti-
Domein I test gratis toegevoegd bij aanvraag 
van het bestaande complete serologische APS 
pakket. Net als in de pilot studie bleek dat de 
anti-Domein I test slechts zeer beperkt positief 
was. Vanwege de weinig positieve resultaten 
in de geteste monsters konden geen conclusies 
over de klinische waarde van de test worden 
getrokken. Hiervoor is een groter cohort aan 
patiënten met goed gedefinieerde klinische 
data noodzakelijk. Sanquin werkt daarom 
het komende jaar samen met het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, het OLVG, Lab West, LUMC, 
St. Elizabeth Ziekenhuis, Albert Schweitzer 
ziekenhuis, Ziekenhuis Bernhoven en ISALA 
klinieken om in een multicenter studie de 
klinische waarde van de anti-Domein I test 
te bepalen.

Diagnostische testen
H028: Antifosfolipiden onderzoek
H088: IgG antistoffen tegen Domein I van Beta 2-glyco-
proteine I

Studie anti-
Domein I test

Dörte Hamann
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Rembrandt (boven)
Lucretia, 1666
Doek, 110 x 92 cm
Minneapolis Institute of Art

Rembrandt (links)
Lucretia, 1664
Doek, 120 x 101 cm
Washington National Gallery Of Art

Caravaggio (rechts)
David met het hoofd van Goliath, ca. 1610
Doek, 125 x 101 cm
Rome, Galleria Borghese

Met een droeve blik en een waas van tranen 
voor haar ogen kijkt Lucretia terzijde in het 
niets. Rembrandt schilderde haar kort nadat 
zij haar hart met een dolk had doorboord, 
in de luttele seconden tussen leven en dood. 
Onder het hart doorweekt haar bloed het wit 
gewaad, door Rembrandt feilloos met een 
simpele penseelstreek uitgebeeld.

Volgens de Romeinse geschiedschrijver Livius 
was Lucretia, echtgenote van een Romeinse 

edelman, een voorbeeld van deugd en trouw.1 
Haar schoonheid en kuisheid wekte bij Sextus 
Tarquinius, zoon van de Romeinse despoot 
en koning, een ongebreidelde lust op. Toen 
hij onder valse voorwendselen bij haar echt-
genoot te gast was sloop hij haar slaapkamer 
binnen en onder bedreiging van een lot erger 
dan de dood vergreep hij zich aan haar. 
Na zijn vertrek liet Lucretia haar vader en 
haar echtgenoot bij zich komen in haar 
slaapkamer. Zij vertelde hen welke schand-
daad de prins haar had aangedaan. Nadat 
ze haar vader en echtgenoot had opgedragen 
haar te wreken, pleegde ze zelfmoord met een 
dolk die zij in haar gewaad verborgen had 
gehouden.

Driemaal heeft Rembrandt de zelfmoord 
van Lucretia tot onderwerp gekozen, twee 
schilderijen zijn nu nog bekend. In 1664 
schilderde hij Lucretia op het moment dat zij 
haar dolk tevoorschijn had gehaald en niet 
te weerhouden bleek zichzelf te doden. Op 
het onderhavige doek uit 1666 is het moment 
getroffen dat zij haar hart heeft doorboord 
en de dolk er weer heeft uitgetrokken, kort 
voordat zij dood te neer zal vallen.2 Beide 
werken schilderde hij in de laatste jaren 
van zijn leven en kort na het overlijden van 
Hendrickje Stoffels (1663) met wie hij veertien 
jaar als man en vrouw had samengewoond. 
Vanwege bepalingen in het testament van 
zijn overleden vrouw Saskia (†1642) kon 
hij niet met Hendrickje trouwen. Toen zij in 
1654 zwanger van hem bleek werd zij door 
de kerkenraad gekapitteld omdat zij ‘haer in 
Hoererij [heeft] verlopen met Rembrandt de 
schilder’.3 Mogelijk verwijst Rembrandt met 
het portret van de onheus bezoedelde Lucretia 
naar de emotionele kwetsuren die Hendrickje 
levenslang door dit proces zijn aangedaan. 

Lucretia

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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Hij schilderde de gevoelens van de vrouw en 
van de vrouw alleen.

De geschiedenis van Lucretia is ook voor veel 
tijdgenoten en voorgangers van Rembrandt 
een geliefd onderwerp geweest om te schilderen, 
maar voor hen was de weergave van de actie, 
van de wrede overval door Tarquinius op 
Lucretia of het schilderen van het vrouwelijk 
naakt in al zijn schoonheid het hoofdmotief.4 
In Rembrandt’s werken is Lucretia geïsoleerd 
afgebeeld, geen actie, geen naaktheid. 
De weergave van het diep-emotionele moment 
is zijn drijfveer, het leven stroomt letterlijk uit 
haar lichaam.

Toch is waarschijnlijk bij zijn laatste Lucretia 
een werk van een voorganger hem wel tot 
voorbeeld geweest. De compositie en houding 
van de figuur tonen treffende overeenkomsten 
met Caravaggio’s David met het hoofd van 
Goliath (ca. 1610). Ook bij Caravaggio is 
David niet centraal geplaatst maar even 
naar links en is hij als halffiguur afgebeeld. 
Beide figuren houden het hoofd licht genegen 
en staren met een meditatieve blik terzijde. 
In de rechterhand houden zij het bebloede 
wapen en strekken op gelijke wijze hun linker-
arm omhoog. David draagt het bloedend hoofd 
van Goliath, Lucretia omklemt een koord. 
Op beide schilderijen wordt door licht-donker 
contrasten de figuur geaccentueerd en de drie-
dimensionaliteit versterkt. Rembrandt zal het 
schilderij van Caravaggio nooit gezien hebben, 
waarschijnlijk strekte hem een kopie of prent 
ervan tot voorbeeld. Uniek is Rembrandt in 
zijn verfgebruik. Met pasteuze witte verf is 
haar gewaad geschilderd waarna nat-op-nat 
met een grove kwast rode verf een brede streep 
erover is getrokken is: een weergaloze ver-
beelding van de met bloed doordrenkte stof.

Referenties
Livius, Ab urbe condita, boek I, 57-59.
Beide schilderijen zijn thans te zien in de National Gallery 
te Londen op de tentoonstelling ‘Rembrandt. The late works’ 
(tot 19 januari 2015) en van 12 februari tot 17 mei 2015 in 
het Rijksmuseum te Amsterdam op de tentoonstelling ‘Late 
Rembrandt’.
Gary Schwartz, De grote Rembrandt, 2006, p. 41, 56.
Bekende voorbeelden zijn Titiaan, Tarquinius en Lucretia, 
ca. 1560 (Fitzwilliam Museum te Cambridge, Engeland) 
rep. Lucas Cranach de Oude (1472-1553) die van de 
ontklede Lucretia vele versies heeft geschilderd.

Proefschriften

Helga Einarsdóttir

Helga Einarsdóttir
24 september 2014
Functional specialization and 
cooperation between the neonatal- 
and classical IgG receptors, FcRn 
and FcgR
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotor: dr. G. Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift richt zich op mater-
nale antistoffen en hun trans-
port over de placenta tijdens de 
zwangerschap. Verder ligt de 
focus op de subtiele verschillen 
in antistofstructuur die na ligatie 
van antistof en receptor de 
daaropvolgende gebeurtenissen 
kunnen beïnvloeden en daar-
mee een effect kunnen hebben 
op de antistoffunctie.
De onderzoekers hebben ge-
vonden dat de halfwaardetijd 
in de circulatie of het foetaal-
maternaal transport van IgG 
alleen beïnvloedbaar is door de 
neonatale IgG receptor FcRn. 
Sommige mensen brengen H435 
IgG3 varianten tot expressie 
die efficiënter over de placenta 
worden getransporteerd dan 

andere varianten, als gevolg 
van een sterkere interactie van 
dit IgG3 met FcRn. Daarnaast 
werd ontdekt dat FcRn, betrok-
ken bij zowel serumpersistentie 
als foetaal-maternaal transport 
van IgG, een hogere affiniteit 
heeft voor IgG2l dan voor 
IgG2k. Echter, dit verschil had 
geen invloed op beide FcRn 
gemedieerde processen. Ook 
werd een tegengestelde voorkeur 
gevonden voor binding van een 
IgG2 lichte keten aan FcgRIIa. 
Dit heeft tot gevolg dat IgG2k 
antistof een efficiëntere in vitro 
fagocytose mediëerde dan IgG2l 
via FcgRIIa, al werd dit effect 
enigszins afgezwakt (maar niet 
teniet gedaan) door de tegen-
overgestelde FcRn bindingsvoor-
keur. Hiermee zijn dit de eerste 
berichten die beschrijven dat de 
effectorfunctie van IgG2, maar 
niet van IgG1, ook gecodeerd 
ligt in de lichte keten en niet 
alleen in het Fc-deel.
Een breder begrip van de inter-
acties tussen Fc-receptoren en 
antistoffen zal wetenschappers 
helpen om betere therapeutische 
antistoffen en krachtiger vaccins 
te ontwerpen, en kan licht werpen 
op de factoren die de ernst van 
verschillende antistofgemediëerde 
auto- en alloimmuunziekten 
bepalen.

1

2
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Julián Álvarez Zárate Gwen Diepenhorst

Julián Álvarez Zárate
6 november 2014
The phagocyte inhibitory receptor 
SIRPa in the immune system
Promotor: Prof. dr. T.W. Kuijpers
Co-promotor: Dr. T.K. van den 
Berg
Universiteit van Amsterdam

Fagocyten, zoals macrofagen 
en granulocyten, spelen een 
centrale rol in de afweer tegen 
ziekteverwekkers, maar ook 
tijdens niet-infectieuze onste-
kingsziekten en tegen kanker. 
Om microben en tumorcellen te 
kunnen vernietigen beschikken 
fagocyten over een diversiteit 
aan effectorfuncties en immuun-
modulatoire activiteiten, die 
strikt gereguleerd moeten worden 
om ongewenste neveneffecten 
van de fagocytenafweer bij de 
gastheer te voorkomen. Uit eer-
dere studies is gebleken dat de 
interacties tussen de remmende 
receptor SIRPa op fagocyten en 
CD47 op andere cellen betrokken 
zijn bij het in balans houden 
van de effectorfuncties van het 
immuunsysteem. Het is bijvoor-
beeld aangetoond dat CD47 kan 
fungeren als een zogenaamd 

‘don’t-eat-me’ signaal, dat het 
proces van fagocytose van 
lichaamseigen cellen door fago-
cyten beperkt. Inmiddels is de 
CD47-SIRPa interactie ook als 
een veelbelovend doelwit voor 
het verbeteren van antistofthe-
rapie tegen kanker geïdentifi-
ceerd. Het doel van het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift 
was om te onderzoeken of ook 
andere fagocyteffectorfuncties 
door CD47-SIRPa interacties 
en signalering van SIRPa in 
fagocyten worden gereguleerd. 
De resultaten wijzen uit dat 
CD47-SIRPa interacties ook een 
modulerend effect hebben op 
de migratie van fagocyten en 
op de activiteit van het NADPH 
oxidase, dat een belangrijke 
functie heeft in het doden van 
microben. Daarnaast werd een 
homoloog van CD47 in variola 
virus gevonden dat mogelijk een 
interactie met een van de leden 
van de SIRP familie aangaat. 
Hoewel deze bevindingen het 
veelzijdige karakter van CD47-
SIRPa interacties in de regulatie 
van fagocyten onderstrepen, 
doen ze ook vermoeden dat er 
bij de eventuele aanpak van 
CD47-SIRPa interacties tijdens 
immuuntherapie tegen kanker 
a priori geen onoverkomelijke 
bijverschijnselen te verwachten 
zijn.

Gwen Diepenhorst
18 november 2014
Inflammation in ischemia and 
reperfusion – from mice to men
Promotores: Prof. dr. C.E. Hack 
en prof. dr. T.M. van Gulik
Co-promotor: Dr. D. Wouters
Universiteit van Amsterdam

Ischemie en reperfusie- (I/R) 
schade treedt op na een tijdelijke 
ontbreking van de bloedsom-
loop in een orgaan of weefsel, 
waarna het herstel van de 
circulatie de orgaanschade juist 
verergert via een inflammatoire 
respons. Het complementsysteem 
speelt een belangrijke rol als 
initiator en modulator van in-
flammatoire processen en vormt 
hierdoor een aantrekkelijk doel 
voor interventies in inflamma-
toire ziekten. In dit proefschrift 
worden diermodellen van I/R 
toegepast om de rol van 
complement-gemedieerde weef-
selschade in darm en lever I/R 
te bestuderen. Daarbij worden 
aspecten van weefselschade en 
klinische uitkomsten bestudeerd 
in patiënten na abdominale 
chirurgie en na het acute myo-
cardinfarct als voorbeelden van 

de vertaling naar de humane 
setting. Zowel in deze diermo-
dellen van I/R schade als ook in 
de humane setting van inflam-
matoire weefselschade worden 
tegenstrijdigheden gezien, 
die benadrukken dat, hoewel 
muizenmodellen waarschijnlijk 
waardevolle informatie zullen 
blijven geven, het extrapoleren 
van bevindingen in diermodellen 
van I/R naar de humane situatie 
op behoedzame wijze dient te 
geschieden. Daarnaast zullen 
therapeutische interventies ge-
richt op het complementsysteem 
en het bijsturen van I/R schade 
zich waarschijnlijk moeten rich-
ten op meer dan één mediator 
tegelijk.

www.sanquin.nl/proefschriften
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Sanquin partner in twinning-
project met Suriname

Sanquinavonden seizoen 
2014/2015

Sanquin Spring Seminars 2015

Het Surinaamse Rode Kruis heeft 
Sanquin Consulting Services 
benaderd voor een twinning-
project Capaciteitsverbetering 
van de Nationale Bloedbank 
van het Surinaamse Rode Kruis. 
De Twinningfaciliteit Suriname 
Nederland (UTSN), een fonds 
dat financiële bijdragen levert 
voor samenwerkingsverbanden 
tussen maatschappelijke organi-
saties in Nederland en Suriname, 
heeft het projectvoorstel inmid-
dels goedgekeurd. Doel van het 
project is met kennisoverdracht 
door opleiding en training van 
medewerkers de kwaliteit van 
bloedproducten en dienstverle-
ning te verbeteren. Versterken 
van de interne organisatie door 
verbetering van de efficiëntie en 
de effectiviteit van de interne 
processen maakt ook deel uit 
van het project.
De Stichting Nationale Bloed-
bank van het Surinaams Rode 
Kruis, heeft een jaar gelden een 
nieuw gebouw betrokken met 
bijbehorende faciliteiten en 
apparatuur. Nu is het tijd voor 
investeren in de medewerkers. 
Daarvoor wordt samengewerkt 
met Sanquin en zal worden 
gewerkt aan een opleidingspro-
gramma voor alle betrokkenen. 
Het project heeft een looptijd van 
twee jaar. Martin Smid, Mana-
ging Director van Consulting 
Services: “Met onze kennis en 
ervaring kunnen we bijdragen 
aan kennisoverdracht, zodat 
in de nabije toekomst beter 
opgeleide mensen in een kwa-
liteitsomgeving voor voldoende 
en veilige bloedproducten kun-
nen zorgen.
Ook de donorwerving gaat 
aandacht krijgen. “Daarbij is 
het overwinnen van prikangst, 
speciaal in Suriname, een 
belangrijk issue.”

14 januari 2015
Trombocyten: ontwikkelingen 
trombocytentransfusieproducten
4 maart 2015
Erytrocyten: inrichting van 
transfusieprotocollen en 
logistiek
15 april 2015
Preventie erytrocytenantistoffen 
ter voorkoming van hemolytische 
ziekte van de foetus en pas-
geborene

www.sanquin.nl/sanquinavonden

Proteins, from discovery to 
therapeutics
Op 23 en 24 april 2015 vindt 
weer het tweejaarlijkse Sanquin 
Spring Seminar plaats. Het 
onderwerp is Proteins, from 
discovery to therapeutics.
Het Spring Seminar zal plaats-
vinden in het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen, Maurits-
kade 63, Amsterdam
Symposiumvoorzitter: 
prof. dr. Koen Mertens
Er komen vier sessies met de 
volgende onderwerpen:
Proteomics
Structure & Engineering
Immunotherapeutics of tomorrow
The future of substitution 
therapies
Sprekers zijn onder meer Pamela 
Björkman (Pasadena), Piet Gros 
(Utrecht), Bernhard Küster 
(München), Amit Nathwani 
(Londen), Paul Parren (Kopen-
hagen), Thierry Vandendriessche 
(Brussel), Michiel Vermeulen 
(Nijmegen).
Daarnaast is het mogelijk om 
abstracts in te dienen op de vier 
genoemde onderwerpen, waar-
uit ook mondelinge presentaties 
zullen worden gekozen.

Meer informatie en inschrijven: 
www.sanquin.nl/sss

Actueel

Exposities Galerie Joghem

Sanquin bezit een van de oudste 
bedrijfscollecties van Nederland. 
In 1959 startte Joghem van 
Loghem (wetenschappelijk 
directeur (CLB) van 1950 tot 
1978) met het verzamelen van 
kunst voor het CLB. De in 1985 
opgerichte Kunstcommissie 
organiseert 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.

Januari
Mattijs van den Bosch
Februari
Inez de Brauw
Maart
Groepsexpositie t.g.v. afscheid 
galeriehouder Bouke Bottelier
April
Nathalie Mannaerts

www.exposities.sanquin.nl

Agenda Exposities

.

.

.

.



24  Bloedbeeld  December

Martin Bontje
Odile Kinart
Clair matin, 2004
Brons, 33 x 43 x 19 cm
Eigendom Bontje

“De spanning tussen hoe Sanquin gezien wordt, 
als ‘charitatieve’ instelling en wat Sanquin 
werkelijk is, is best lastig”, zegt Martin Bontje. 
Bontje studeerde bedrijfseconomie aan de 
HEAO. Na zijn afstuderen werkte hij in diverse 
functies in de gezondheidszorg. Toen hij bij 
de koepel van ziekenfondsen werkte bleek dat 
hij talent had voor onderhandelen. Hij stapte 
over naar de koepel van particuliere ziekte-
kostenverzekeraars, waar hij hoofd Zorg werd 
en alle onderhandelingen coördineerde. Via 
de functie van directeur Verzekeringen werd 
hij algemeen directeur Zorgverzekeraars Neder-
land en later Lid van de Raad van Bestuur 
van Coöperatie VGZ. 
“Sinds 2012 ben ik zzp’er en ik heb me 
voorgenomen alleen nog maar leuke dingen 
te doen en niet meer in bestuursstructuren 
te werken. Sindsdien heb ik een aantal 
toezichthoudende functies, onder andere bij 
Sanquin en ben ik voorzitter van InEen, een 
organisatie die de eerstelijnszorgorganisaties 
wil versterken. Verder doe ik advieswerk.”
In juni 2013 volgde Bontje Martin van Rijn, 
die Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport werd, op als lid van de Raad 
van Toezicht van Sanquin. “Mijn profiel is 
van iemand die de verzekeringswereld, de 
zorg en Den Haag kent en de relatie publiek 
versus privaat goed aan kan voelen. Ik ben 
heel lang geleden donor geweest, dus ik 
kende Sanquin wel, maar van afstand. 
Ik kende Sanquin als de organisatie die 
verantwoordelijk is voor de Nederlandse 
bloedvoorziening. Wat ik niet wist was de 
omvang van de private activiteiten, waar-
binnen Sanquin moet opereren in een 
concurrerende markt. Een mooie hybride 
constructie, de bijbehorende problematiek 
van de combinatie publiek-privaat ken ik 
meer dan gemiddeld. De overheid wil niet 
dat Sanquin met publiek geld private zaken 
financiert en met dat geld risico’s neemt. Zonder 
de synergie binnen de organisatie te verliezen 
zal Sanquin de publieke en private activiteiten 
zo veel als mogelijk moeten scheiden. Onder 
het dak van Sanquin vinden zeer uiteenlopende 
activiteiten plaats, allemaal met als doel om 
goede producten voor de patiënt te maken.”
Bontje ziet drie belangrijke punten die 
momenteel bij Sanquin spelen. “De al eerder 

genoemde discussie publiek-privaat moet 
leiden tot een structuur die robuust is. Daar-
naast zal de prijs van korthoudbare bloed-
producten actueel worden indien de Europese 
grenzen open gaan voor korthoudbare bloed-
producten. Onze producten zijn kwalitatief 
heel goed, de beste die er zijn. Verder moet 
Sanquin ervoor zorgen dat ze plasmaproducten 
uit Amerikaans plasma mag blijven produceren 
voor de Amerikaanse markt.” Een ander actueel 
vraagstuk is het speelveld van diagnostische 
labs in Nederland. “Er vindt een enorme 
schaalvergroting plaats binnen de labs en de 
kosten van tests worden steeds belangrijker. 
Ik denk dat het verstandig is aan de schaal-
vergroting in de Amsterdamse regio mee te 
werken.”
“Om alle doelen te bereiken en de missie van 
Sanquin te volbrengen hebben de divisies 
Bloedbank, Plasmaproducten en Research 
elkaar nodig. Sanquin moet als organisatie bij 
elkaar blijven. Voor de bloedvoorziening is 
het een meerwaarde dat Sanquin een imago 
heeft van een organisatie die met vrijwillige 
en onbetaalde donors de Nederlandse bloed-
voorziening verzorgt. Het andere imago is het 
karakter van een internationaal commercieel 
farmaceutisch bedrijf. Een mooie en spannende 
combinatie.”
Bontje ziet de toekomst van Sanquin vol ver-
trouwen tegemoet. “Ik ben er van overtuigd 
dat kwaliteit zich niet verloochent. Als Sanquin 
de beste bloedvoorziening is en blijft, dan 
kunnen wij de Europese concurrentie aan, 
want kwaliteit komt altijd bovendrijven.”

Martin Bontje
Kwaliteit verloochent 
zich niet

Anneke de Regt

Profiel


