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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.

Erik Beckers (Curaçao, 1964) studeerde genees-
kunde van 1982 tot 1988 in Maastricht. “Na 
mijn studie en dienstplicht heb ik een paar 
jaar in ziekenhuizen gewerkt. Ik ben daarna 
terecht gekomen op de toenmalige Rode 
Kruis Bloedbank Zuid-Limburg, waar Dick 
van Rhenen directeur was. Onder leiding van 
Van Rhenen ben ik daar ook met onderzoek 
begonnen naar zeldzame Rhesus D-varianten. 
Het was familieonderzoek met veel serologie 
maar ook DNA-onderzoek; dat was redelijk 
nieuw. In Amsterdam was Albert von dem 
Borne met DNA-onderzoek bij plaatjes bezig. 
Dat kwam op een gelukkige manier bij elkaar. 
Ik ben toen naar Amsterdam verhuisd en 
heb twee jaar voltijds onderzoek gedaan aan 
Rhesus D-varianten op de afdeling Immuno-
hematologie Experimenteel van het Centraal 
Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst 
onder leiding van Von dem Borne en Ellen 
van der Schoot. Het was een deels door het 
Gebied Medische Wetenschappen van NWO 
gefi nancierd onderzoek, waarop ook Brigitte 
Faas werkte aan vergelijkbaar DNA-onder-
zoek naar Rhesus Cc- en Ee-antigenen. Die 
combinatie van de twee studies bleek heel 
vruchtbaar.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Het CLB was de plek waar ‘het’ gebeurde. 
Het was een heel stimulerende omgeving om 
wetenschap te kunnen bedrijven. Er was heel 
veel kennis aanwezig en zeker op het gebied 
van DNA-onderzoek op bloedcellen waar 
toen in de wereld nog maar weinig groepen 
aan werkten. Toch moest ik als klinisch 
georiënteerd persoon wel erg wennen aan 
het fundamentele karakter van het onder-
zoek: het stond naar mijn gevoel ver van de 
praktijk af. Dat het uiteindelijk toch tot een 
diagnostische test heeft geleid had ik toen 
niet durven hopen. Von dem Borne is daar 
wel heel stimulerend in geweest en heeft mij 
het belang van fundamenteel onderzoek 
laten zien. Onderzoek kunnen doen op hoog 
niveau, met een kritische instelling, is iets 

dat je altijd bij blijft. Zo een onderzoekende, 
kritische instelling is ook in de dagelijkse 
klinische praktijk van belang.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na het afronden van het promotieonderzoek 
ben ik in opleiding gegaan als internist bij 
het Lucas-Andreas Ziekenhuis in Amsterdam 
en het Academisch Ziekenhuis van de VU. 
Ik ben vervolgens bij weer bij Sanquin gaan 
werken; bij de Bloedbank in Rotterdam”, 
lachend, “Dick van Rhenen achterna. In 
Rotterdam heb ik de specialisatie Transfusie-
geneeskunde afgerond. Daarnaast ben ik bij 
het Haga Ziekenhuis in opleiding gegaan 
tot hematoloog. Toen de mogelijkheid zich 
voordeed om die specialisatie af te maken in 
Maastricht met het prachtige aandachtsge-
bied transfusiegeneeskunde erbij, heb ik die 
kans aangegrepen.” Terug naar Maastricht 
bevalt Beckers prima.

Wat doet u nu?
“Ik ben nu vooral werkzaam als clinicus, als 
hematoloog-transfusiespecialist. Ik ben ook 
consulent voor het Laboratorium Hemostase
en Transfusie en – in het kader van het 
Hemofi liebehandelcentrum Zuidoost Neder-
land – ook hemofi liebehandelaar. Daarnaast 
ben ik nog bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB) en 
NVB vertegenwoordiger in het bestuur van de 
Nederlandse Vereniging voor Hematologie en 
de opleidingscommissie van de Nederlandse 
Internisten Vereniging. Ook ben ik nog 
betrokken bij de Stichting TRIP (Transfusie- 
en Transplantatiereacties in Patiënten).”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Voortdurend. Uiteraard als voorschrijver, maar 
ik heb ook veel contact met afdeling Immuno-
hematologische diagnostiek in Amsterdam. 
De contacten met de lokale bloedbank in 
Maastricht zijn veelvuldig. Daarnaast ben ik 
lid van de Landelijk Gebruikersraad van 
Sanquin. Je komt overigens in allerlei gremia 
en vakorganisaties veel collega’s van Sanquin 
tegen. Sanquin biedt veel ruimte voor mede-
werkers om daarin actief te zijn.”
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