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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.

Arjan Lankester (Kloetinge,1964) studeerde 
geneeskunde in Leiden en raakte tijdens zijn 
studie al geïnteresseerd in onderzoek. “Voor 
ik aan mijn coschappen begon wilde ik graag 
onderzoek doen. Ik kon terecht bij het immuno-
logische laboratorium van de afdeling kinder-
geneeskunde bij Jaak Vossen en Maarten van 
Tol. Ik was daar de eerste student en heb acht 
maanden onderzoek gedaan naar immuno-
logisch herstel na beenmergtransplantaties. 
Vervolgens ben ik een paar maanden naar Italië 
geweest, bij de groep van Luigi Notarangelo. 
Aan het eind van mijn coschappen heb een 
zesmaands keuzecoschap gelopen op het 
toenmalige CLB in de groep van René van 
Lier, met promovendus Carel van Noesel als 
begeleider. Dit beviel zo goed dat ik geen 
moment geaarzeld heb toen zij mij vroegen of 
ik wilde blijven voor een promotieonderzoek.” 

Wat heeft Sanquin betekent voor uw carrière?
“Het CLB was heel dynamisch. Er was extreem 
veel aandacht voor het delen van kennis, laag-
drempelig, met heel veel interacties met andere 
onderzoekers; ook onderzoekers met een heel 
andere expertise. Op de vrijdagmiddagbespre-
king zag je veel verschillende projecten langs-
komen en kreeg je training en inzicht in de 
volle breedte van wat er binnen het instituut 
gebeurde. De wil tot samenwerken was groot. 
Uit die samenwerkingen zijn mooie dingen 
voortgekomen; heel stimulerend om met 
onderzoekers met een andere stiel, andere 
technieken of een ander ziektemodel samen 
te werken. Dat multidisciplinaire heb ik 
altijd geprobeerd vast te houden. Ook in ons 
huidige team is dat belangrijk. René van Lier 
gaf ook veel vrijheid aan zijn promovendi om 
eigen ideeën te ontwikkelen. Die vrijheid geef 
ik mijn promovendi hopelijk ook. Natuurlijk 
moet hun project af, maar met jouw eigen 
kennis en creativiteit kun je ook bijdragen 
aan projecten van anderen en vice versa. 
Ook nu investeren wij als team veel in inter-
acties binnens- en buitenshuis om patiënten-
zorg en onderzoek vooruit te helpen.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na mijn promotie ben ik teruggegaan naar 
Leiden en begonnen aan de opleiding kinder-
geneeskunde met speciale interesse in de kinder-
immunologie. Ik ben fellow kinderimmu-
nologie geworden, en vervolgens staflid. 
In 2009 werd ik verantwoordelijk voor de 
stamceltransplantaties bij kinderen. In 2016 
ben in benoemd tot hoogleraar. Ik ben altijd 
onderzoek blijven doen, de laatste tijd met een 
focus op immunologisch herstel na stamcel-
transplantatie en stamcelgentherapie.”

Wat doet u nu?
“Ik leid de afdeling stamceltransplantatie 
voor kinderen met een breed spectrum aan 
aandoeningen. De komende jaren zullen we 
ons als expertisecentrum verder richten op 
patiënten met niet-oncologische ziekten zoals 
ernstige afweerstoornissen en hematologische 
ziekten, terwijl de oncologische aandoeningen 
in het Prinses Maxima Centrum zullen worden 
behandeld. Naast de reguliere stamceltrans-
plantaties hebben we speciale aandacht voor 
de ontwikkeling van stamcelgentherapie voor 
kinderen. Volgend jaar beginnen we met de 
eerste klinische trial in Nederland bij kinderen 
met SCID, gefinancierd met een ZonMW en 
recent een Horizon2020 subsidie (RECOMB). 
Samen met mijn collega prof Frank Staal 
coördineer ik deze multicenter studie. Samen 
met mijn nieuwe collega Mirjam van der Burg 
is onze groep in staat patiënten met afweer-
stoornissen het volledige zorgtraject bestaande 
uit diagnostiek, reguliere behandeling inclusief 
stamceltransplantaties, en innovative stamcel-
therapieën aan te bieden. Daarnaast blijven 
we investeren in onderzoek naar immuun-
reconstitutie, en het optimaliseren hiervan, 
na stamceltransplantatie.”

Heeft u in uw werk nog met Sanquin te maken?
“Ja, vooral met betrekking tot ons onderzoek. 
Ik spar nog af en toe met René van Lier over 
onderzoekvragen. Wij hebben samenwerkingen 
met Derk Amsen en Pleun Hombrink. Met 
Emile van den Akker zijn we recent een pilot 
gestart naar rode-bloedcel chimerisme bij 
patiënten die een stamceltransplantatie onder-
gaan in verband met een hemoglobinopathie, 
met de bedoeling dit verder uit te breiden.”
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