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De ziekte van 
Von Willebrand en VWF
multimeren

Diagnostiek

Dirk Roos

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

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

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

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

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

Martine van Essen-Hollestelle (Delft, 1975) 
studeerde biologie in Wageningen. Op de afdeling 
Plasma Eiwitten van Sanquin deed ze onderzoek 
naar factor VIII, waarop ze in 2004 promoveerde. 
Daarna werkte Van Essen als onderzoeker in het 
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Carel Eckmann (Amsterdam, 1955) studeerde 
HBO-Biochemie en kwam in 1979 in dienst bij 
de afdeling Bloedceldiagnostiek van het CLB in 
Amsterdam, één van de voorlopers van Sanquin. 
Sinds eind jaren tachtig is hij laboratoriumhoofd 
c.q. plaatsvervangend manager van de afdeling 
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gebied van TTP en Von Willebrand Factor. 
c.eckmann@sanquin.nl
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en multimerenanalyses na te gaan bij welke 
VWF activiteiten afwijkende multimerenuit-
slagen werden gevonden (fi guur 2). Hieruit 
bleek dat pas bij activiteiten van 75% van 
normaal of lager verlaagde hoeveelheden 
hoge multimeren werden aangetroffen. 
Daarom bevelen wij nu aan om eerst de VWF 
activiteit te laten bepalen. Is die minder dan 
75% van normaal, dan zou de VWF anti-
geenbepaling moeten volgen. En alleen als 
de VWF activiteit/antigeen verhouding lager 
is dan 0,7 raden wij aan om de multimeren-
analyse te laten volgen. Dit alles bieden wij 
nu per 1 juni van dit jaar aan als cascade-
onderzoek.” 

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

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

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

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

Daphne Thijssen-Timmer

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

www.bislife.org

Botbank
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