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Samenwerking Suriname; 
verankering immunologie 
en update transfusie

Samenwerking

Pieter Lomans

Een bundeling van initiatieven om Suriname 
te helpen met het verankeren van immunolo-
gisch onderzoek en onderwijs en het verder 
verbeteren van de transfusie lijkt zijn vruchten 
af te werpen. Er is met steun van Sanquin 
een laboratorium verrezen met in Nederland 
verzamelde apparatuur, de aanstelling van de 
eerste immunoloog in het land is vrijwel rond 
en de banden met het Rode Kruis en de bloed-
bank in Suriname zijn aangehaald via een on-
langs succesvol afgesloten Twinning-project.

Op veel terreinen bestaat een nauwe samen-
werking tussen Suriname en Nederland. Een 
mooi voorbeeld is het initiatief dat emeritus 
hoogleraar Moh Daha alweer tientallen jaren 
geleden nam, om via de Nederlandse Vereni-
ging voor Immunologie (NVvI) scholing te 
verzorgen aan de faculteit Geneeskunde van 
het Academisch Ziekenhuis/Anton de Kom 
Universiteit. Daha, afkomstig uit Suriname en 
door Leendert van Es in een artikel in Molecular
Immunology omschreven als ‘Immunology omschreven als ‘Immunology a successful 
scientist with a strong personality, who loves to 
stimulate and support his colleagues’, heeft die 
samenwerking altijd geleid en gestimuleerd.

Immunologische kennis
“Dat is ook nodig”, zegt Marieke van Ham, 
“want er zijn geen immunologen in Suriname, 
geen medici die gespecialiseerd zijn in het 
afweersysteem.” Van Ham, hoofd van de 
onderzoekafdeling Immunopathologie van 
Sanquin en hoogleraar Immunologie aan 
de Universiteit van Amsterdam heeft de 
afgelopen jaren zelf ook immunologieonder-
wijs gegeven aan studenten in Suriname. 
“De laatste jaren geven de hoogleraren 
Jaap van Dissel, Bert ’t Hart en ikzelf als 
Suriname-commissie van de NVvI samen 
met gastdocenten scholing in elk studiejaar, 
zodat de studenten ons in elk opleidingsjaar 
terugzien. Daarnaast organiseren we ook 
een gewaardeerd symposium waar meer dan 
honderd deelnemers hun immunologische 
kennis kunnen bijspijkeren.”
Uiteindelijk zijn die activiteiten bedoeld om 
de immunologische kennis in Suriname te 
verankeren. Dat kreeg de afgelopen jaren 
ook perspectief door de opleiding in Neder-
land van een student uit Suriname, Rohma 

Banwari. Van Ham: “De Anton de Kom 
universiteit heeft haar inmiddels aangesteld. 
Dan kan zij daar niet alleen het onderwijs, 
maar ook het onderzoek voor haar rekening 
gaan nemen. Het is een mooi voorbeeld van 
een initiatief dat zowel vanuit Suriname als 
vanuit Nederland wordt vormgegeven. Dat is 
ook nodig omdat zoiets alleen duurzaam kan 
worden opgebouwd als het onderdeel is van 
de behoeften van Suriname zelf.”

Vruchtbaar project
Begin 2014 klopt het Surinaamse Rode Kruis 
(SRK), dat ook mede verantwoordelijk is voor 
de nationale bloedbank, aan bij Martin Smid, 
directeur van Sanquin Consulting Services; 
een onderdeel van Sanquin dat projecten 
voor kennisoverdracht mogelijk maakt. “Ze 
kwamen met een hele gerichte vraag om de 
kennis bij de bloedbank te versterken en wilden 
daarvoor graag met ons een project opzetten”, 
zegt Smid. “Bovendien hadden ze daar zelf 
al een mogelijkheid voor fi nanciering voor 
gevonden bij de Uitvoeringsorganisatie Twin-
ningfaciliteit Suriname-Nederland, dat wordt 
gesubsidieerd door het Nederlandse ministerie
van Buitenlandse Zaken. In korte tijd schreven 
we een gezamenlijk project voor een tweejarige 
samenwerking – Capacity improvement of the 
national blood bank of the Surinam Red Cross – national blood bank of the Surinam Red Cross – national blood bank of the Surinam Red Cross
dat meteen door Twinning werd goedgekeurd.”
De Surinaamse Bloedbank zorgt jaarlijks 
voor ongeveer tien- tot twaalfduizend bloed-
donaties. Smid: “Voor elke bloedbank, ook 
voor de Surinaamse, geldt dat deze altijd en 
overal de beschikbaarheid en veiligheid van 
de bloedproducten willen verbeteren. Niet zo 
lang daarvoor had de bloedbank de organi-
satie verbeterd en met hulp van Staatsolie 
een nieuw gebouw betrokken. Dan past zo 
een vraag bij een verdere verbetering van de 
organisatie. 
Experts van ons bekijken dan ter plekke, 
samen met de mensen in Suriname, wat de 
beste oplossingen en verbeteringen kunnen 
zijn.” Maria Tjon A Loi, medisch directeur 
van het SRK: “Met dit project hebben wij veel 
kennis en ervaring binnengehaald, die wij 
voor een deel nog moeten implementeren. 
Maar het unieke van dit project is, dat het echt 
helemaal was afgestemd op onze behoeften. 

Marieke van Ham
Martin Smid
Maria Tjon A Loi
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Dat bracht oplossingen op maat in plaats 
van standaardadvies.”

Financiering
In ruim twee jaar werden bijna twintig 
trainingsmissies uitgevoerd op het vlak van 
inzameling, bewerking en screening van bloed, 
ketenmanagement, informatietechnologie en 
goed klinisch gebruik van bloedproducten. 
Voorzitter van het SRK, Marja Naarendorp: 
“Wij zijn een kleine organisatie waar niet 
zoveel mensen werken. Wij merkten op een 
gegeven moment dat het aantal trainingen 
te groot was voor het absorptievermogen van 
onze organisatie. Daarom hebben wij halver-
wege het traject verlenging voor het project 
aangevraagd en dat ook gekregen. Het was 
eigenlijk het enige grote probleem waarmee 
wij werden geconfronteerd.”
Inmiddels is het project afgesloten, maar de 
individuele contacten en de wil om de samen-
werking te bestendigen zijn niet verdwenen. 
Integendeel. Smid: “De medewerkers van 
Sanquin Bloedbank in Nederland worden 
betaald vanuit de zorg. Wij kunnen geen ont-
wikkelingshulp vanuit de zorg fi nancieren. 
Voor vervolgprojecten moeten wij dus – net 
als in dit project – de salariskosten uit een 
andere bron proberen te fi nancieren. Ontwik-
kelingshulp op dit gebied is weliswaar niet 
onze core business, maar wel degelijk onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het 
verbeteren van de bloedvoorziening houdt 

niet op bij de landgrens, dat is een internatio-
nale opdracht. Misschien kunnen we gebruik 
maken van fondsen in het Caraïbisch gebied 
of de Bill and Melinda Gates Foundation.”

Laboratoriumapparatuur
Vanwege de betrokkenheid van Sanquin-
medewerkers bij zowel het Twinning-project als 
het project van de NVvI wint de Surinaams-
Nederlandse samenwerking eigenlijk alleen 
maar aan kracht. Het voornemen om in Suri-
name onderzoek te gaan doen, leidde tot het 
initiatief om er een goed uitgerust laborato-
rium te gaan inrichten, inclusief apparatuur. 
Gerard van Mierlo, teamleider laboratorium 
van de afdeling Immunopathologie, coördi-
neerde het initiatief: “Bij Sanquin hebben we 
een interne markt waar bijvoorbeeld appara-
tuur wordt aangeboden die beschikbaar komt 
door vervanging. Het is prachtig dat de Raad 
van Bestuur het initiatief steunde om deze 
apparatuur voor een lab in Suriname beschik-
baar te maken. Marco Polak heeft alle appa-
ratuur gecontroleerd.” Ook het VUmc en het 
laboratorium van het Tropeninstituut leverde 
veel apparatuur. Verscheping naar Suriname 
en afl evering ter plekke werden verzorgd 
door contacten van Moh Daha en de kosten 
werden vergoed door de NVvI. 
Van Mierlo is gespecialiseerd in onderzoek 
naar ontstekings- en complementfactoren in 
de groep van Diana Wouters. Niet toevallig is 
hij degene die zich over de inrichting van het 
lab ontfermd. Want daar ligt een strategische 
keuze onder. Wil het nieuwe onderzoek voet 
aan de grond krijgen, dan moet het aan-
sluiten bij de behoefte van de Surinaamse 
bevolking. Die behoeftes liggen op het gebied 
van onderzoek naar ontstekings- en comple-
mentfactoren en Wouters heeft Banwari, die 
aan het VUmc Biomedische Wetenschappen 
heeft gestudeerd, in haar groep opgeleid om 
dit onderzoek in Suriname te kunnen doen. 
Rohma Banwari: “Het onderzoek moet goed 
zijn uit te voeren in Suriname en niet al door 
andere onderzoekers of onderzoeksgroepen 
worden gedaan. Anders is de concurrentie 
veel te groot. We moeten hier een eigen niche 
kiezen en onderling samenwerken met 
andere onderzoekers en klinici van het 
academisch ziekenhuis.”

Verankering
Banwari gaat zich daarom, naast het 
immunologieonderwijs, als eerste bezig-
houden met het in kaart brengen van veel 
gebruikte referentiewaardes in het bloed 
van de mensen in Suriname. “Vrijwel overal 
ter wereld worden normaalwaarden van 
westerse populaties gebruikt, zoals de niveaus 
van de suikers, vitamines, immuunglobulines 
en het C-reactive protein (CRP). Maar de 
kans is bijvoorbeeld groot dat dit CRP – een 
maat voor ontsteking – hier hoger is dan in 
Nederland, omdat in Suriname de infectie-
druk veel groter is.”
Op die manier komen allerlei lijnen bij 
elkaar. Sanquin beschikt over de Nederlandse 
referentiewaarden en kan leren van de 
Surinaamse. Als universitair onderzoeker maakt 
Banwari graag gebruik van de bloeddonaties 
bij de bloedbank. De bloedbank kan gebruik 
maken van de nieuwe kennis en Sanquin 
fungeert graag als tweede ‘thuishaven’ voor 
Banwari om haar te begeleiden bij het onder-
zoek, samen te publiceren of eventuele proble-
men mee te helpen oplossen. “We verwachten 
dat dit samen voldoende massa biedt om 
de immunologie nu echt in Suriname te 
verankeren”, zegt Van Ham hoopvol. 

Onder meer de onderstaande mensen leverden 
een belangrijke bijdrage bij het verzamelen 
van apparatuur voor het laboratorium en de 

Gerard van Mierlo Rohma Banwari
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Gastrol voor internationaal
consortium drug 
monitoring biologics

Samenwerking

Jan Willem Smeenk

bloedbank in Suriname: Bert Polman (VUmc), 
Marga Goris, Tropeninstituut, Moh Daha 
(LUMC/RUG), Marco Polak, Diana Wouters, 
Kristoff van Avondt, John Scharenberg, 
Annemiek de Fijter, Guido Kruit (Sanquin). 
Het transport van de apparatuur werd gefaci-
liteerd door de heren M.O Daha en Rewat.

Marieke van Ham (Bussum, 1964) is hoofd afdeling Immun
pathologie bij Sanquin en hoogleraar Biologische Immuno-
logie aan de UvA, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica, dezelfde faculteit waar ze zelf studeerde. Zij 
is president van het Europese Immunologie Congres in 2018 
in Amsterdam.
www.sanquin.nl/en/research/who-is-who/marieke-van-ham/
m.vanham@sanquin.nl

Martin Smid Studeerde geneeskunde en promoveerde aan 
de Universiteit van Groningen. Is 21 jaar werkzaam bij de 
bloedbank en als managing director Sanquin Consulting 
Services betrokken bij kennisoverdracht om de beschikbaar-
heid en veiligheid van bloedproducten te verbeteren. Daar-
naast is hij verantwoordelijk voor de opleiding Management 
of Transfusion Medicine bij het UMCG.
https://www.linkedin.com/in/w-martin-smid-4b804a33/
m.smid@sanquin.nl

Maria Tjon A Loi (Suriname, 1960) is afgestudeerd in de 
Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Na haar terugkeer werkte zij een paar jaren als huisarts en 
sinds 1991 werkzaam als keuringsarts van bloeddonors. Van-
af 1997 is zij Medisch Directeur van de Nationale Bloedbank 
van het Surinaamse Rode Kruis.

Marja Naarendorp (Paramaribo, 1950) is opgeleid als 
fysiotherapeut. Sinds de vroege jaren negentig heeft zij ook 
een master rechten en is zij registered Lawyer and Mediator. 
Sinds 1995 zit zij bij het surinaamse Rode Kruis, eerst als 
Directeur Generaal. Vanaf 2004 is zij als vrijwilliger voor-
zitter van zowel het Surinaamse Rode Kruis als de Nationale 
Bloedbank van Suriname. Naarendorp was penvoerder van 
het Twinning-project.

Gerard van Mierlo (Haarlem, 1960), studeerde microbiologie, 
specialisatie immunologie aan avond-HBO (Amsterdam). 
Sinds 1980 werkt hij bij Sanquin, uitgezonderd 5 jaar bij 
Crucell. Van Mierlo is gespecialiseerd in eiwitzuivering. 
Momenteel is hij teamleider bij de sectie ‘complement and 
infl ammation’ van de afdeling Immunopathologie.
https://www.linkedin.com/in/gerard-van-mierlo-a1337634/
g.vanmierlo@sanquin.nl

Rohma Banwari studeerde biomedische wetenschappen 
(specialisatie immunologie en infectieziekten) aan de Vrije 
universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2017 werk-
zaam als docent-onderzoeker aan de Anton de Kom universi-
teit van Suriname. Momenteel is ze complementbepalingen 
aan het opzetten in Suriname voor haar promotietraject. 
https://www.linkedin.com/in/rohma-banwari-a6a6a622/

Al meer dan tien jaar maken artsen ge-
bruik van een groeiend aantal monoklonale 
antistoffen die de klinische praktijk radicaal 
hebben getransformeerd. Met name voor de 
behandeling van patiënten met ontstekings-
aandoeningen zoals reumatoïde artritis, de 
ziekte van Crohn en multiple sclerose worden 
deze antistoffen toegepast. Het Biologics 
laboratorium van Sanquin Diagnostiek en 
Research neemt samen met reumatologie-
centrum Reade deel aan een internationaal 
consortium dat onderzoek doet naar deze 
antistoffen. 

Samen met reumatoloog en onderzoeker 
bij Sanquin Gertjan Wolbink is Annick de 
Vries, hoofd van de afdeling Biologics van 
Sanquin, betrokken bij dit consortium. “Met 
een aantal andere academische groepen uit 
Frankrijk, Spanje, Italië en onze zuiderbuur 
België werken wij al een aantal jaren aan 
het ontwikkelen en standaardiseren van het 
monitoren van het therapeutisch effect van 
deze antistoffen. Met name voor TNF-anta-
gonisten is er een grote variatie in klinische 
respons tussen individuele patiënten”, vertelt 
De Vries. “Met therapeutic drug monitoring 
(TDM) meten wij de concentratie van de 
therapeutische antistof, vaak in combinatie 
met anti-drug antibodies (ADA). De arts 
kan de uitkomst relateren aan de klinische 
verschijnselen van de patiënt en daarmee 
de therapie individueel afstemmen.” Hoewel 
een dergelijke aanpak eenvoudig klinkt, zijn 
er in de praktijk nog veel haken en ogen. De 
Monitoring of Monoclonal Antibodies Group in 
Europe (MAGE) for infl ammatory diseases deelt for inflammatory diseases deelt for inflammatory diseases
ervaringen in TDM van biologics en bouwt 
aan klinische expertise. De Vries: “Door het 
combineren van onze kennis op het gebied 
van farmacologie, immunologie en toegepaste 
wiskunde zijn wij gezamenlijk in staat om de 
klinische praktijk op basis van evidence te 
onderbouwen en te verbeteren.” 
MAGE wordt gefi nancierd door het Franse 
regionale fonds Le Studium. Eén van de doel-
stellingen van Le Studium is het opzetten van 
regionale (in Europese zin) samenwerkings-
verbanden om lokaal het onderzoek in de Val 
de Loire te versterken. MAGE is een van de 
vele initiatieven.

De doelstellingen van MAGE zijn: (1) het veld 
te informeren over de stand van zaken op het 
gebied van therapeutic drug monitoring door 
het gezamenlijk opstellen van positon papers 
en wetenschappelijke artikelen, (2) het 
standaardiseren van assays voor spiegelbe-
palingen, (3) het analyseren van uitkomsten 
en ontwikkelen van algoritmen voor het ver-
beteren van therapeutic drug monitoring en 
(4) het opzetten van internationale klinische 
studies om de assays te valideren.
Het consortium heeft de mogelijkheid gekregen 
om als guest editors een nummer van het 
tijdschrift Therapeutic Drug Monitoring te vullen. 
Dit nummer van het tijdschrift (augustus 
2017) geeft hiermee een overzicht van de 
stand van zaken van het onderzoek naar en 
de klinische praktijk van het gebruik van 
biofarmaceutica bij ontstekingsziekten. 
De Vries: “Het TDM veld wordt tot nu toe 
gedomineerd door zogenaamde ‘small 
molecules’. TDM van biologics staat nog in de 
kinderschoenen. Er is nog verwarring over 
welke assays goede data genereren en hoe 
deze geïnterpreteerd moeten worden. In dit 
nummer van TDM geven wij als gastredactie 
een overzicht van het veld, belichten we de 
technische aspecten van de verschillende 
assays voor de geneesmiddelen als ook voor 
de anti-drug antibodies. Ook is er ruim 
aandacht voor de interpretatie van de data 
en worden de eerste modellen gepresenteerd. 
Verder wordt de literatuur over TDM biologics
in infl ammatoire ziektes per discipline samen-
gevat – van reuma tot psoriasis, maar ook 
de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, met 
speciale aandacht voor de pediatrie, waar 
dosering extra lastig is.” Bij het uitkomen 
van Bloedbeeld zal het nummer on-line 
gepubliceerd zijn. “Het is bijzonder om als 
consortium op zo’n manier de ontwikkelde 
kennis en expertise gebundeld aan het veld 
te kunnen aanbieden.”, besluit De Vries.

MAGE: www.lestudium-ias.com/content/monitoring-monoclonal-
antibodies-group-europe-mage-infl ammatory-diseases
Ther Drug Monit 2017; 39(4):305-462: http://journals.lww.
com/drug-monitoring
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