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Robin Hartholt
9 Juni 2017
Determining factors of inhibitor 
formation in hemophilia A
Promotor: Prof. dr. J.J. Voorberg
Co-promotor: Dr. J.A. ten Brinke
Universiteit van Amsterdam

De X-gebonden bloedingsaan-
doening hemofi lie A wordt 
veroorzaakt door afwezigheid of 
onvoldoende functioneren van 
bloedstollingsfactor VIII (FVIII). 
Bloedingsneigingen in patiënten 
kunnen gecorrigeerd worden 
door periodieke infusie van 
FVIII, 2 tot 3 maal per week. In 
ongeveer 30% van de patiënten 
ontstaan gedurende de behan-
deling echter antistoffen die 
de functie van FVIII blokkeren 
(zogenaamde FVIII remmers). 
Remmervorming is een ernstige 
complicatie die de behandeling 
van hemofi lie A belemmert. 
Dit resulteert in een verhoogd 
bloedingsrisico. Het ontstaan 
van remmers is afhankelijk 
van CD4+ T cellen, maar welke 
moleculaire factoren het risico 
op remmervorming beïnvloe-
den is nog niet duidelijk. Dit 
proefschrift beschrijft meerdere 

studies waarin wordt geprobeerd 
meer helderheid te krijgen over 
de immunologische achter-
grond van remmervorming bij 
hemofi lie A.
FVIII wordt effi ciënt opgenomen 
door dendritische cellen (DCs) 
en vervolgens gepresenteerd op 
het celoppervlak in complex 
met het major histocompatibi-
lity complex klasse II (MHCII). 
Hartholt beschrijft dat FVIII in 
complex met anti-FVIII antistof-
fen effi ciënter wordt opgenomen 
door DCs in vergelijking met 
ongecomplexeerd FVIII. Hierbij 
zijn Fc-gamma receptoren kri-
tisch betrokken.
Verder werd met behulp van 
massa spectrometrie onderzocht 
welke stukken (peptiden) van 
FVIII op het celoppervlak wor-
den gepresenteerd op humaan 
leukocytenantigeen (HLA)-DR. 
Daarnaast heeft Hartholt laten 
zien dat von Willebrand factor 
(VWF) hierop een modulerend 
effect heeft. Een vergelijkbare 
techniek werd toegepast om 
ook het repertoire van FVIII 
peptiden op HLA-DQ te inven-
tariseren.
Ten slotte beschrijft Hartholt 
dat hoewel FVIII effi ciënt wordt 
opgenomen door DCs, VWF op 
het celloppervlak gebonden 
blijft in tot op heden nog niet 
gedefi nieerde membraan micro-
domeinen.
De studies beschreven in dit 
proefschrift dragen bij aan onze 
kennis over de moleculaire ach-
tergrond van remmervorming 
bij hemofi lie A patiënten.
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Felipe Vieira Braga
8 Juni 2017
Transcriptional control of cytotoxic 
lymphocytes: an unexpected journey 
with Hobit
Promotor: 
Prof. dr. R.A.W. van Lier
Co-promotor: 
Dr. K.P.J.M. van Gisbergen
Universiteit van Amsterdam

CD8 T cellen en Natural Killer
(NK) cellen kunnen cellen 
vernietigen die geïnfecteerd zijn 
door virussen. Vernietiging van 
viraal geïnfecteerde cellen is 
van essentieel belang voor de 
afweer tegen virale infecties. 
Afhankelijk van het land en 
de demografi e is 40-70% van 
de bevolking seropositief voor 
humaan cytomegalovirus 
(HCMV). HCMV-infecties gedra-
gen zich asymptomatisch bij de 
overgrote meerderheid van de 
bevolking, maar vormen een 
ernstige bedreiging voor patiën-
ten waarbij het immuunsysteem 
is onderdrukt. 
Ondanks het gebrek aan 
klinische symptomen zorgt 
een HCMV-infectie voor een 
sterke immuunrespons in het 

T-celcompartiment. De HCMV 
specifi eke T-cellen blijven lang-
durig in een rustende toestand, 
maar kunnen wel degelijk heel 
snel reageren om geïnfecteerde 
cellen op te ruimen. Dit is een 
eigenschap die belangrijk is in 
een vaccinatie-setting. Eerdere 
studies in niet-humane primaa-
tmodellen hebben aangetoond 
dat vaccins die in staat zijn een 
HCMV-achtige respons te gene-
reren tegen andere pathogenen, 
langdurige bescherming bieden.
In eerdere transcriptoom-ana-
lyses heeft Vieira Braga het gen 
voor het eiwit Hobit (Homo-
loog van Blimp-1 in T cellen) 
geïdentifi ceerd als een van de 
meest geprononceerde genen in 
HCMV-specifi eke cytotoxische 
CD8 T-cellen. Om Hobit-expres-
sie volledig te karakteriseren in 
het menselijk immuunsysteem, 
is een specifi eke monoklo-
nale antistof gecreëerd tegen 
humaan Hobit. In dit proef-
schrift laat Vieira Braga zien 
dat expressie van Hobit beperkt 
is tot langlevende effector-CD8 
T-cellen, cytotoxische CD4 T-
cellen en NK-cellen. Hobit werkt 
als een transcriptiefactor die 
specifi ek bepaalde genen uit- 
of aanzet. Vieira Braga heeft 
gevonden dat Hobit onder meer 
granzyme B en IFN-� productie 
reguleert. Hobit is ook betrokken 
bij de regulatie van het celmeta-
bolisme, en speelt daarmee een 
belangrijke rol bij het behoud 
van effectorlymfocyten.
De bevindingen beschreven in 
dit proefschrift bieden nieuwe 
inzichten en mogelijkheden 
voor het gebruik van langleven-
de lymfocyten met onmiddellijk 
effector potentieel in cellulaire 
therapie en dragen daarmee bij 
aan toekomstige vaccinontwik-
keling.
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Marein Schimmel
20 juni 2017
Sickle cell disease: pathogenesis 
and biomarkers
Promotores: Prof. dr. D.P.M. 
Brandjes en prof. dr. M.H.J. van 
Oers
Co-promotores: Dr. B.J. Biemond 
en prof. dr. S. S. Zeerleder
Universiteit van Amsterdam

Sikkelcelziekte is een aangeboren 
ziekte waarbij het hemoglobine-
eiwit in de erytrocyten is aan-
gedaan. Dit leidt tot een hemo-
globinevariant; het sikkelcel-
hemoglobine. De aangedane 
erytrocyten worden versneld 
afgebroken in de bloedbaan. 
Patiënten met sikkelcelziekte 
lijden aan chronische hemoly-
tische bloedarmoede, vaso-
occlusieve crisen, secundaire 
orgaanschade en vervroegd 
overlijden. Vaso-occlusieve 
crisen worden veroorzaakt door 
een complex samenspel tussen 
erytrocytafbraak, neutrofi el- en 
bloedvatwandactivatie en stol-
lingsactivatie waardoor kleine 
bloedvaatjes verstopt kunnen 
raken. 
Het doel van het onderzoek was 

om klinische biomarkers te vin-
den die de behandeling kunnen 
verbeteren doordat patiënten 
met risico op complicaties van 
de ziekte vroegtijdig kunnen 
worden opgespoord. 
In klinische studies werd gevon-
den dat de hoogte van de nu-
cleosoomwaarden in het bloed 
van patiënten met sikkelcelziekte 
mogelijk een goede voorspeller 
is om patiënten op te sporen 
die risico lopen op een crise met 
een ernstige long-complicatie, 
‘acute chest syndrome’. De 
relatie die gevonden werd tus-
sen deze nucleosoomwaarden 
en neutrofi el-activatie-markers 
in het plasma van patiënten in 
crise kan een indicatie zijn voor 
de aanwezigheid van neutrophil 
extracellular traps (NETs), een 
bijzondere vorm van neutro-
fi elactivatie. Dit was nog niet 
eerder beschreven in patiënten 
met sikkelcelziekte.
In een experimentele studie 
werd vervolgens bestudeerd of 
het bloed van patiënten met 
sikkelcelziekte neutrofi elen zou 
kunnen activeren tot het vor-
men van deze NETs. Dit bleek zo 
te zijn. In een gedeelte van deze 
patiënten was deze vorm van 
neutrofi elactivatie te remmen 
door ijzerbindende middelen 
toe te voegen aan het bloed van 
sikkelcelpatiënten. Dit kan er op 
wijzen dat ijzerbindende midde-
len een potentieel therapeutisch 
middel zijn voor patiënten met 
sikkelcelziekte in crise. 
Dit proefschrift bevat tevens 
twee prospectieve longitudinale 
cohortstudies gericht op het 
identifi ceren van biomarkers die 
de ontwikkeling van sikkelcel-
ziekte-gerelateerde lange-ter-
mijncomplicaties en mortaliteit 
kunnen voorspellen.

Loan van Hoeven
29 June 2017
Transfusion data: from collection 
to refl ection
Promotor: Prof. dr. K.C.B. Roes
Co-promotores: Dr. M.P. Janssen 
en Dr. H. Koffi jberg
Universiteit Utrecht

Bloedtransfusie is een niet weg te 
denken medische behandeling 
voor uiteenlopende patiëntgroe-
pen. De toediening van bloed 
redt levens maar leidt soms ook 
tot nadelige bijwerkingen bij 
transfusieontvangers. Er zijn 
verschillende bekende, maar 
mogelijk ook nog onbekende 
eigenschappen van donors en 
bloedproducten die patiëntuit-
komsten kunnen beïnvloeden. 
Om deze verschillende aspecten 
en de wisselwerking daartus-
sen te bestuderen is het Dutch 
Transfusion Data warehouse 
(DTD) opgezet, waarin gegevens 
over bloeddonors- en produc-
ten van de bloedbank worden 
gekoppeld aan patiëntgegevens 
van een (toenemend) aantal 
Nederlandse ziekenhuizen. 
Om deze data goed te kunnen 
interpreteren is de datakwaliteit 

onderzocht door deze te ver-
gelijken met externe bronnen 
(rapporten, eerder onderzoek, 
expert-meningen) en door 
verwachte patronen in de data 
zelf te bestuderen (tijdspatro-
nen, plausibele waarden). Er 
blijken vaak meer diagnoses 
per patiënt te zijn geregistreerd, 
waardoor voor onderzoekers 
niet duidelijk is welke diagnose 
of operatie nu precies aanlei-
ding voor de transfusie was. Om 
de transfusie-indicatie automa-
tisch te bepalen is een algoritme 
ontwikkeld en gevalideerd op 
basis van dossieronderzoek.
Analyses van de data laten zien 
dat het aantal rode bloedcel-
transfusies in Nederland tussen 
1996 en 2005 sterk is afgeno-
men. Dit kan deels worden 
verklaard door een verschuiving 
van grotendeels chirurgische 
naar voornamelijk medische 
indicaties. 
Analyses en simulaties met 
gebruikmaking van data over 
anti-rhesusD-donors (nodig 
voor de rhesusprofylaxe) maken 
inzichtelijk wat het effect is van 
verschillende scenario’s voor 
donorwerving op de omvang en 
vergrijzing van de anti-rhesusD-
donorpopulatie. 
Instandhouding en mogelijk 
verdere uitbreiding van het DTD 
zal bijdragen aan toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek 
naar donor-patiëntassociaties 
en biedt bovendien de mogelijk-
heid tot het doen van bench-
markstudies ter verbetering van 
de transfusiepraktijk. 
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Charles Lelkens
30 juni 2017
Frozen Red Cells for Military and 
Civil Purposes. Relevance, 
Experiences and Developments
Promotor: 
Prof. dr. A.J. Verhoeven
Co-promotores: Dr. D. de Korte 
en dr. J.W.M. Lagerberg
University of Amsterdam

Massaal bloedverlies is nog 
steeds de meest voorkomende 
doodsoorzaak onder oorlogs-
omstandigheden. Voor een we-
reldwijd inzetbare krijgsmacht 
houdt bloedvoorziening echter 
een enorme logistieke uitdaging 
in. Onafhankelijk van verbruik 
betekent een bewaartijd van 35 
dagen voor standaard erytrocy-
ten dat minimaal één keer per 
maand een dergelijke voorraad 
moet worden ververst. Dit leidt 
enerzijds tot mogelijke verspil-
ling (bij geen of laag verbruik) 
en anderzijds tot tekorten op 
bepaalde tijdstippen bij onver-
wacht grote behoefte. Uiteraard 
is een tekort ongewenst en een 
verspilling ethisch moeilijk te 
verantwoorden naar donoren. 
Aangezien veel missies een 

looptijd kennen van meerdere 
jaren, betekent dit dat militair 
gebruik van standaard erytrocy-
ten om operationele, logistieke, 
fi nanciële en ethische redenen 
ongewenst is. De oplossing ligt 
in het gebruik van diepvries-
methoden, waarbij gebruik van 
middelen als glycerol noodza-
kelijk is om de rode cellen te 
beschermen tegen vriesschade. 
Glycerol moet echter wel wor-
den weggewassen na ontdooien 
van de cellen. Daarnaast heb-
ben erytrocyten na ontdooien 
en wassen tot op heden een 
beperkte houdbaarheid van 
14 dagen. 
Dit proefschrift beschrijft onder-
zoek naar mogelijkheden om 
de praktische toepasbaarheid 
van diepgevroren erytrocyten te 
vergroten. Een combinatie van 
aanpassingen in de wasvloeistof 
en de methode van glycerolise-
ren heeft geleid tot minder be-
schadiging van de erytrocyten, 
waardoor deze, na ontdooien 
en wassen, 28 dagen bruikbaar 
blijven voor transfusie. Indien 
de erytrocyten vóór invriezen 
bovendien worden behandeld 
met stoffen die kunstmatig de 
energievoorraad van de cellen 
verhogen tot boven de normale 
niveaus wordt niet alleen hun 
houdbaarheid na ontdooien nog 
verder verlengd (tot 35 dagen), 
maar blijft ook hun functio-
naliteit langer behouden. Dit 
betekent dat de logistiek van 
de (militaire) bloedvoorzie-
ning, eenvoudiger is geworden, 
waarbij beschikbaarheid te 
allen tijde is gegarandeerd, 
met behoud van veiligheid en 
effectiviteit.
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