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High-Throughput analyse binnen Sanquin – Gen en Genexpressie
Met high-throughput analyse kunnen grote hoeveelheden biologische 
gegevens worden gegenereerd, waarmee vervolgens naar patronen hierin 
kan worden gezocht
Video’s van levende slagaders vergroten kennis hart- en vaatziekten
Een mogelijke stap vooruit tot personalized medicine op vaatgebied
Testcellen van Sanquin besparen tijd
Sanquin levert rode bloedcellen (erytrocyten) uit een speciaal donorbestand 
voor het vaststellen van irregulaire antistoffen
Recente publicaties

Innovatie: Laboratorium voor Celtherapie
In het Laboratorium voor Celtherapie worden geavanceerde therapeutische 
medische producten (AMTPs) geproduceerd 

Broedplaats: Claudia Pronk-Admiraal
Donorbotchips vergroeien met lichaamseigen bot
De Botbank van Sanquin geeft jaarlijks 900 gedoneerde heupkoppen uit 
aan ziekenhuizen voor transplantatiedoeleinden
Extra screening tijdens zwangerschap lijkt effectief
Sanquin biedt extra screening aan rhesus c-negatieve zwangere vrouwen 
ter voorkoming van een kind met ernstige bloedarmoede
Ziekenhuizen grijpen zelden mis door vijftien miljoen typeringen donorbestand 
Op 22 bloedgroepantigenen naast ABO en Rhesus D van het donorbestand 
heeft Sanquin inmiddels 15 miljoen typeringen uitgevoerd
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Oratie Anske van der Bom Oratie Wim de Kort Innovatieve en doelmatige 
laboratoriumdiagnostiek

Op 23 januari 2015 sprak 
Anske van der Bom, hoogleraar 
Klinische epidemiologie aan de 
Universiteit Leiden, met als aan-
dachtsgebied Transfusiegenees-
kunde, haar oratie uit getiteld 
‘Waar is de beste dokter?’ Van 
der Bom, bij Sanquin manager 
van de afdeling Klinisch Trans-
fusieonderzoek, vindt dat kennis 
vergaren over diagnoses en 
behandelingen beter zou kun-
nen. In haar oratie schetste zij 
haar visie op toegepast klinisch 
onderzoek aan de hand van 
voorbeelden uit de transfusie-
geneeskunde. Zij is van mening 
dat kennis over diagnosticeren 
en werking en bijwerkingen van 
behandelingen nu op een sub-
optimale manier wordt vergaard, 
geïnterpreteerd en gebruikt. Het 
is tijd om daar iets aan te doen. 
“Tot nog toe ging de aandacht 
vooral naar de vraag hoe we 
alle klinisch onderzoek kun-
nen verheffen tot het hoogste 
niveau van bewijs, namelijk de 
gerandomiseerde studie. Maar 
de aandacht zou meer moeten 
gaan naar leren uit de dagelijk-
se praktijk en de snelle accurate 
terugkoppeling van deze kennis 
naar de spreekkamer.” Daarmee 
draagt het toegepast klinisch 
onderzoek bij aan het faciliteren 
van een belangrijke voorwaarde 
voor optimale zorg, namelijk 
kennis die de beste dokter 
ondersteunt. “Ik weet niet waar 
de beste dokter is. Ik weet wel 
hoe we er kunnen komen. Door 
te investeren in learning-based 
medicine.”

Op 20 februari 2015 accepteerde 
Wim de Kort zijn benoeming 
als bijzonder hoogleraar Donor- 
geneeskunde aan de UvA met 
het uitspreken van de oratie ‘Dè 
witte oit noit nie’. Deze leerstoel 
is ondergebracht bij de vak-
groep Sociale Geneeskunde van 
het AMC en is de eerste in de 
wereld in dit vakgebied. De Kort 
is unitdirecteur Donorzaken van 
Sanquin Bloedbank en hoofd 
van de afdeling Donorstudies 
van Sanquin Research. Zijn 
aanstelling staat garant voor de 
opleiding van donorartsen aan 
de UVA/AMC en voor onderzoek 
bij Sanquin op het gebied van 
de donorgezondheid.
“In Nederland nemen we altijd 
het zekere voor het onzekere 
als het om bloedtransfusies 
gaat, maar we moeten ook de 
bloeddonor niet vergeten”, vindt 
De Kort. “Het is belangrijk om 
verantwoord om te gaan met 
donors. Zijn we niet te streng en 
keuren we donors af terwijl dit 
niet nodig is?” De Kort richt zich 
ook op de effecten van het done-
ren voor de donor. Het belang 
van de gezondheid van de donor 
staat buiten kijf. Maar door 
donors te blijven volgen worden 
ook gegevens verkregen over bij-
voorbeeld ziekte- en sterfte van 
donors, die raken aan preven-
tieve zorgvraagstukken voor de 
hele bevolking. Daarnaast kijkt 
De Kort naar wat een donor 
beweegt om bloed te geven. 
Daar moet Sanquin rekening 
mee houden bij de werving van 
donors.

Sanquin wil samen met zes zie-
kenhuizen uit de regio Amster-
dam en Flevoland (het OLVG, 
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, 
BovenIJ ziekenhuis en het Sloter-
vaartziekenhuis uit Amsterdam 
en het Flevoziekenhuis uit 
Almere en het MC Zuiderzee 
uit Lelystad) een gezamenlijk 
laboratorium oprichten, waarin 
vier specialismen zijn vertegen-
woordigd: klinische chemie, 
immunohematologie, medische 
microbiologie en pathologie.
De patiëntendiagnostiek van de 
divisie Diagnostiek zal bij reali-
satie van de plannen overgaan 
naar het gezamenlijke labora-
torium. 
Het initiatief tot samenwerking 
is ingegeven door de overtuiging 
dat kwalitatief hoogwaardige 
diagnostische dienstverlening 
in de toekomst alleen nog maar 
kostenefficiënt kan worden aan-
geboden in een bundeling van 
kennis en infrastructuur. Door 
dit initiatief kan een breed pak-
ket van topdiagnostiek, kennis 
en innovatie in interactie met 
de Research worden behouden. 
Eind oktober 2014 hebben de 
Raden van Bestuur het voor-
genomen besluit genomen om 
hun laboratoriumactiviteiten in 
een nieuwe organisatie onder te 
brengen. In de tweede helft van 
2015 nemen zij een definitief 
besluit tot oprichting van het 
nieuwe laboratorium. De rest 
van het jaar zal vervolgens in 
het teken staan van de op- en 
inrichting van de nieuwe orga-
nisatie. 

www.labcombinatie.nl

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
3 maal per jaar in een oplage van 21.000 
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ontvangen landelijke advies- en beleids-
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heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
Mesenchymale stromale cellen (MSCs) in het beenmerg 
ondersteunen bloedcelvorming, met name de hematopoie-
tische stamcellen die bloedcelvorming levenslang in stand 
houden. De afbeelding geeft een deel van één uit mense-
lijk beenmerg geïsoleerde MSC weer. Fluorescente markers 
kleuren specifieke eiwitten aan: F-actine (cytoskelet, blauw), 
Vinculine (celhechting, groen) en BIGH3 (extracellulaire 
matrix (ECM), rood).

De boodschap
BIGH3 wordt aangemaakt en uitgescheiden door MSCs 
en blijft als een voetafdruk achter wanneer de MSCs verder 
bewegen.

Het onderzoek
Wij onderzoeken hoe MSCs samen met de extracellulaire 
matrix bloedcelvorming reguleert. MSCs produceren ECM 
eiwitten zoals collageen, fibronectine, Perlecan en BIGH3. 
We willen weten hoe het door MSCs geproduceerde BIGH3 
de hematopoietische stamcellen beïnvloedt en of ECM 
eiwitten zoals BIGH3 cellulaire therapieën kunnen verbeteren 
die zijn gericht op het herstellen van bloedcelvorming.

Beeld: Yvonne Dorland, werkzaam als OIO binnen een onderzoeksprogramma 
van de researchafdelingen Moleculaire Celbiologie (Jaap van Buul en Stephan 
Huveneers) en Hematopoiese (Carlijn Voermans en Martijn Nolte) “Joined forces: 
understanding and rebuilding the vascular bone marrow niche”.

F-Actin Vinculin

BIGH3 Merge
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High-Throughput analyse binnen 
Sanquin – Gen en Genexpressie

Onder High-Throughput analyse wordt 
verstaan: het genereren van grote hoeveel-
heden biologische gegevens en vervolgens 
het zoeken naar patronen hierin. Bijvoor-
beeld: een genexpressieprofiel van verschil-
lende celtypen vergelijken, of het volgen 
van de veranderingen in het genexpressie-
profiel tijdens activatie of differentiatie van 
een bepaald celtype. In principe kan deze 
methode gebruikt worden zowel op gen 
(DNA) niveau als op genexpressie (RNA) 
niveau als op eiwitniveau. En inderdaad 
worden alle drie methoden binnen Sanquin 
toegepast. In de komende drie nummers 
van Bloedbeeld zal hiervan een overzicht 
gegeven worden. Het eerste artikel in 
deze reeks gaat over het raakvlak van gen 
en genexpressie. Derk Amsen en Pleun 
Hombrink vertellen over hun werk met 
T lymfocyten en Farzin Pourfarzad over de 
uitrijping van neutrofiele granulocyten.

Derk Amsen is staflid van de afdeling Hematopoiese. Hij 
onderzoekt hoe CD8-positieve T cellen differentiëren in 
ofwel virus-specifieke ‘killer’ cellen ofwel geheugencellen 
met dezelfde specificiteit die snel zich snel kunnen ver-
menigvuldigen en tot killercellen kunnen uitrijpen bij een 
herinfectie met hetzelfde virus. Gebleken is dat het hier 
om twee verschillende celtypen gaat die beide uit dezelfde 
voorlopercel voortkomen. Een vraag was welke signalen 

bepalen of de voorlopercel zich gaat ontwikkelen tot een 
killercel of tot een geheugencel. Er waren aanwijzingen dat 
een eiwit genaamd Notch een rol zou spelen in dit proces. 
Om dit te onderzoeken werd gebruik gemaakt van muizen 
waarin het Notchgen was gemuteerd zodat dit eiwit niet 
tot expressie kwam. Op basis van een handvol karakteris-
tieken leek Notch essentieel voor het maken van effector-
cellen, maar hoe weet je nou zeker of Notch echt het hele 
differentiatieprogramma van effectorcellen aanstuurt? 
High-throughput analyses boden een uitkomst: door te 
kijken naar expressie van alle genen van het genoom kon 
ondubbelzinnig worden vastgesteld dat in muizen zonder 
Notch de RNA signatuur van de effectorcellen verdwenen 
was, terwijl die van de geheugencellen was versterkt. Het 
lijkt er dus sterk op dat Notch actief het programma van 
de effectorcellen aanzet maar dat in de geheugencellen 
onderdrukt.
Hoe reguleert Notch dit programma? Omdat Notch een 
transcriptiefactor is die direct genen aan kan zetten door 
er aan te binden ligt het antwoord op deze vraag in de 
identificatie van de genen waar Notch aan bindt. Dat 
onderzoekt Amsen met een andere high-throughput 
techniek, de Chromatine Immunoprecipitatie (ChIP)seq 
methode, waarbij DNA uit de T cellen met daaraan Notch 
gebonden wordt gefragmenteerd en daarna behandeld 
met een antistof tegen Notch. De complexen van stukjes 
DNA-Notch-antiNotch worden dan geprecipiteerd, en de 
sequentie van het neergeslagen DNA kan dan worden 
bepaald. Op deze wijze kunnen alle targetgenen gevonden 
worden die betrokken zijn bij het genereren of onderdrukken 
van effector T cellen. Probleem is wel dat er een heel net-
werk van verbanden blijkt te bestaan, met onder andere 
positieve ‘feedback loops’ om de snelle generatie van 
effectorcellen mogelijk te maken. Er is dus nog veel werk te 
verrichten om een duidelijk en volledig beeld te verkrijgen.

Treg cellen
Een ander project waar Amsen aan werkt is het verschil 
tussen regulatoire en conventionele T cellen. Regulatoire 
T cellen of Treg cellen dempen de actie van de conven-
tionele T cellen (Tconv). Tregs zijn van groot belang bij 
het voorkómen van auto-immuniteit, waarbij antistoffen 
worden gegenereerd tegen het eigen weefsel. Maar aan 
de andere kant vormen de Treg cellen een belemmering 
bij het opwekken van immuniteit tegen tumoren. Daar 
moeten immers de conventionele T cellen voluit hun 
opruimingswerk kunnen doen. Idealiter zouden de Tregs 
actief moeten zijn bij de actie van ons immuunsysteem 
tegen het eigen gezonde weefsel maar minder actief bij de 
actie tegen tumoren. Van dit principe wordt al enigszins 
gebruik gemaakt door Tregs te depleteren met anti-CTLA4 

Onderzoek

Staand v.l.n.r. Derk 
Amsen, Sander Meijer, 
Benjamin Nota en 
Farzin Pourfarzad. 
Zittend v.l.n.r. Maartje 
van den Biggelaar, 
Christina Helbig, 
Martin de Boer, 
Robbert Spaapen 
en Pleun Hombrink
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bij patiënten met melanoom, maar dit werkt nog maar zeer 
beperkt. Beter zou wellicht zijn om specifiek bepaalde 
kinasen in Tregs uit te schakelen bij deze patiënten. 
Kinasen zijn enzymen die andere eiwitten voorzien van 
een fosfaatgroep en daarmee de activiteit en de functie 
van zo’n eiwit veranderen. Hiermee kunnen bepaalde 
kinasen heel specifiek bepaalde signaleringsroutes aan- 
of uitzetten. Amsen’s groep onderzoekt nu of verschillende 
kinases actief zijn in Tregs en Tconvs. Hiervoor gebruikt 
hij weer een high-throughput techniek. Samen met Sander 
Meijer en Maartje van de Biggelaar van de afdeling 
Plasma Eiwitten doet hij fosfoproteomics: analyse van 
alle gefosforyleerde eiwitten in een cel. Er zijn inderdaad 
aanwijzingen gevonden dat Tregs en Tconvs verschillen 
in fosfoproteinesignatuur. De volgende stap zal zijn te 
trachten bepaalde kinasen die specifiek actief zijn in Tregs 
te remmen zonder het fosforyleringspatroon in de Tconvs 
te beïnvloeden. Als dat lukt kan dat wellicht een goede 
therapie voor kankerpatiënten opleveren.

Tissue-resident T cellen
Pleun Hombrink is postdoc, ook op de afdeling Hemato-
poiese. Hij werkt aan de verschillen tussen T cellen in de 
circulatie en in de weefsels, met name in de long. Recen-
telijk werd ontdekt dat er geen uitwisseling is tussen deze 
populaties: de zogenaamde resident memory T (Trm) cellen 
in de long (CD103 positief) blijven daar en komen niet 
terug in de circulatie. Ze zijn als poortwachters betrokken 
bij de afweer tegen virus-geïnfecteerde longepitheelcellen. 
Om nader inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze 
cellen functioneren heeft Hombrink het genexpressieprofiel 
van de long Trm cellen vergeleken met dat van circulerende 
T cellen. Hieruit bleek dat ook hier het Notch eiwit het 
verschil maakt: door Notch geactiveerde paden staan aan 
in Trm cellen in de long maar niet in Tcirc. Op deze manier 
levert dus de RNA signatuur informatie op over de functie 
van cellen. Hombrink heeft ook nog CD103-negatieve 
T cellen in de long gevonden die weer verschillen van de 
CD103-negatieve T cellen in de circulatie.
De T-cel receptor (TCR) bepaalt welk peptide door een 
T cel wordt herkend en dus tegen welk virus zo’n T cel zal 
optreden. Een T celpopulatie bevat honderden cellen met 
een grote variatie in TCRs. Om na te gaan welke antigeen-
specificiteiten binnen de residente long T cellen bestaan 
heeft Hombrink de MHC tetrameren techniek toegepast. 
Hierbij worden fluorochroom gemerkte MHC (major histo-
compatibility complex) tetrameren opgeladen met virus-
peptiden van keuze en dan samengebracht met T cellen. 
Als deze T cellen een TCR dragen dat zo’n peptide kan 
binden is dat vervolgens te meten met FACS apparatuur. 
Nadeel van deze techniek is dat op deze wijze slechts een 

zeer beperkt aantal verschillende peptiden tegelijk getest 
kunnen worden. Samen met onderzoekers van het NKI is 
nu deze tetramerentechniek verbeterd door fluorochroom-
combinaties te gebruiken, waardoor nu 40 verschillende 
peptiden tegelijk kunnen worden getest. Daaruit is gebleken 
dat Trm cellen in de long vooral peptiden van respiratoire 
virussen kunnen herkennen, zoals influenza en RSV 
(respiratoir syncytieel virus). Dit TCR repertoire verschilt 
sterk van dat van Tcirc cellen.
Gegeven het feit dat er zich unieke respiratoire virus-
peptiden-herkennende Trm cellen ophouden in het long-
weefsel die niet naar het bloed migreren, kan men zich 
afvragen of het succes van vaccinatie voor deze virussen 
wel goed beoordeeld kan worden door de Tcirc te ana-
lyseren. Onbekend is of dit beter zou kunnen door de Tres 
uit de long te analyseren, bijvoorbeeld in longspoelingen. 
Zelfs zou het kunnen dat vaccinatie tegen deze virale 
luchtweginfecties beter via aerosolen in de luchtwegen dan 
via bloed of weefselinjecties zou verlopen. Hombrink is nu 
bezig de TCRs in de T cellen uit de long en uit de circulatie 
te meten via DNA of RNA sequencing. Hiermee kan het 
hele TCR repertoire in één keer bepaald worden, en daar-
mee zijn we weer terug bij de high-throughput analyse.

Epigenetica
Farzin Pourfarzad is postdoc op de afdeling Bloedcel Research. 
Hij onderzoekt de veranderingen die plaats vinden in 
DNA-gebonden eiwitten. Deze histonen zijn medebepalend 
voor de ‘activiteit’ van de nabijgelegen genen in het DNA, 
dat wil zeggen, de mate waarin deze genen afgelezen en 
vertaald worden in RNA. Dit noemt men de epigenetica. 
Waar dus de gensequentie zelf het soort eiwit bepaalt dat 
gemaakt wordt, regelt de epigenetica de hoeveelheid eiwit 
die uiteindelijk gemaakt wordt. Beide zeer belangrijk om de 
veranderingen in een cel te begrijpen. Onder leiding van 
professor Taco Kuijpers is Pourfarzad op zoek naar de epi-
genetische veranderingen die optreden tijdens de uitrijping 
van neutrofiele granulocyten van primitieve beenmergcellen 
tot functionele granulocyten in het bloed. Hiertoe heeft hij 
eerst de myeloïde cellen uit beenmerg van operatiepatiënten 
gescheiden in vier fracties van verschillende stadia van 
differentiatie, te onderscheiden aan de vorm van de kern, 
namelijk (pro)myelocyten, metamyelocyten, bandvormen 
en polymorfkernigen. Deze laatste fractie bestaat uit 
vrijwel geheel uitgerijpte neutrofiele granulocyten die bijna 
klaar zijn om losgelaten te worden in het bloed. Daarnaast 
zijn neutrofiele granulocyten uit bloed onderzocht en ook 
neutrofiele granulocyten die onder invloed van G-CSF 
(granulocyte colony-stimulating factor) en dexametason 
versneld uit het beenmerg naar het bloed zijn gemigreerd. 
Groot voordeel van deze aanpak is dat het hier natuurlijke 
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cellen betreft en geen cellijnen, zoals tot nu toe gebruikelijk 
bij epigenetisch onderzoek van celuitrijping. Dat kan ook 
in dit geval omdat neutrofiele granulocyten in voldoende 
aantallen gemaakt worden in het beenmerg. 
Pourfarzad heeft de zes meest bekende histonmodificaties 
onderzocht, alle gelegen in het histon-3 eiwit. Het betreft 
veranderingen in lysine-onderdelen van histon-3, waarbij 
methylgroepen of een acetylgroep aangehecht worden. 
Deze zes veranderingen maken dat het histon-3 eiwit bindt 
aan DNA dat open staat voor promoter- of enhancereiwitten, 
zodat het DNA als RNA gekopieerd wordt, ofwel aan DNA 
dat juist gesloten is, zodat geen transcriptie plaats vindt. 
Door immunoprecipitatie met antistoffen specifiek gericht 
tegen elk van deze histon-3 modificaties kunnen de aan-
gehechte DNA regio’s bepaald worden die actief open staan 
voor transcriptie of juist inactief zijn. Dat werk vindt plaats 
in samenwerking met de groep van professor Henk 
Stunnenberg in Nijmegen. Daarnaast wordt een RNA 
profiel bepaald van de zes fracties in Berlijn. Tenslotte 
wordt in Barcelona ook de methylering bepaald van het 
DNA zelf, indicatief voor inactieve genen. Kuijpers en 
Pourfarzad maken hierbij deel uit van het Europese Blue-
print Consortium. Alle data worden uiteindelijk in het 
European Bioinformation Institute in Cambridge geanaly-
seerd.

Differentiatie van neutrofiele granulocyten
Vragen die beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld: 
Welke transcriptiefactoren worden tijdens de differentiatie 
van neutrofiele granulocyten gesynthetiseerd, welke genen 
worden door deze factoren aangezet, welke factoren zijn 
daarbij bepalend voor het verloop van de differentiatie? 
Wat zal het effect zijn van mutaties in promotersequenties 
van elk afzonderlijk gen? Voor bepaalde vormen van 
neutropenie (tekort aan neutrofiele granulocyten) wil men 
weten welke genen inactief zijn, en hoe dat komt. Welke 
proteine kinase-C iso-enzymen worden geproduceerd 
tijdens differentiatie van neutrofiele granulocyten, zowel 
op RNA als op eiwitniveau? Tijdens welke differentiatie-
stadia worden de eiwitten geproduceerd die in granula 
verpakt worden, en welke transcriptiefactoren zijn daar-
voor verantwoordelijk? 
Als zijlijn in dit onderzoek heeft Pourfarzad ontdekt dat een 
bepaald lamine eiwit betrokken is bij de vorming van de 
kernlobben in de neutrofiele granulocyten. Dit verschijnsel 
treedt op in de laatste fase van de differentiatie van deze 
cellen, en correleert met het gebruik van een alternatieve 
promoter van het lamine gen, waardoor een korter eiwit 
wordt gesynthetiseerd. Lamine is gelocaliseerd in het kern-
membraan, en het idee is dat de korte vorm van lamine 
bijdraagt aan de vormverandering van de kern en daarmee 

de cel beter vervormbaar maakt, zodat de uitgerijpte neutro-
fiele granulocyt in de circulatie gemakkelijker tussen de 
endotheelcellen door de weefsels kan binnendringen. 
Samen met Maartje van de Biggelaar en Sander Meijer is 
Pourfarzad ook bezig met een totale proteoomanalyse van 
de gesorteerde fracties van neutrofiele granulocyten uit 
beenmerg en bloed. Hierbij worden dus alle eiwitsoorten 
bepaald die in elke fractie te vinden zijn, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Daarnaast zullen ook celfuncties en 
eigenschappen in die fracties bepaald worden, zoals 
chemotaxie (gerichte beweging), NADPH oxidase activiteit, 
vorming van extracellulaire DNA-eiwitcomplexen (NETs), 
protease activiteit en expressie van oppervlakte-eiwitten. 
Op deze manier zal dus een gedetailleerd overzicht worden 
verkregen van de veranderingen in genexpressie, eiwit-
samenstelling en celfunctie in alle ontwikkelingsstadia 
van neutrofiele granulocyten. Resteert de vraag hoe de 
eiwitveranderingen bijdragen aan de functionele 
veranderingen. Ook hieraan wordt gewerkt: door middel 
van fosfoproteomics wordt nagegaan welke eiwitten 
gefosforyleerd worden als de cellen in de verschillende 
fracties worden geactiveerd met een proteine kinase 
C activator. Dat geeft inzicht in de biochemische signaal-
overdracht binnen de cellen.
Kortom, er is met high-throughput analyse onderzoek 
mogelijk dat met klassieke methoden volstrekt onmogelijk 
was. De kunst is gerichte vragen te stellen en niet te 
verdrinken in de hoeveelheid gegenereerde data.

Referenties
d.amsen@sanquin.nl
p.hombrink@sanquin.nl
f.pourfarzad@sanquin.nl
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barrière als selectieve doorvoerhaven.” Hoe 
doet een bloedvat dat? Een belangrijke rol 
is weggelegd voor de binnenkant van het 
bloedvat, die bestaat uit één laag endotheel-
cellen. Hordijk onderzoekt die endotheellaag 
vooral in relatie tot (chronische) ontstekingen: 
“Precies op zo’n ontstekingslocatie kruipen 
in bloed circulerende immuuncellen massaal 
het weefsel in. Hoe weten die cellen dat ze 
daar moeten zijn? Hoe maken ze zich los uit de 
supersnelle bloedstroom om zich vervolgens 
vast te haken aan de vaatwand? En hoe weten 
de plaatselijke endotheelcellen dat ze ‘katten-
luikjes’ moeten maken om die immuuncellen 
door te laten?”
Het onderzoek van Huveneers is meer gericht 
op de context van de vaatwand en vooral hoe 
die context de functie van het endotheel kan 
beïnvloeden. “Bij een ontsteking zie je bij-
voorbeeld een verstijving van de vaatwand”, 
zegt Huveneers. “Het lijkt erop dat oudere 
mensen niet alleen ‘stijvere’ knieën krijgen, 
maar ook stijvere vaten door een opeen-
stapeling van vaatontstekingen gedurende 
het leven en structurele veranderingen in 
de vaatwand zelf. Combineer dat met een 
slecht dieet en de kans op aderverkalking 
– de vorming van plaques in de slagaders – 
neemt duidelijk toe. Dat zijn kwesties waar 
ons onderzoek aan raakt en we hebben daar 
de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan, 
omdat we uiteindelijk willen weten hoe die 
processen werken.”

Bewegende beelden
Het onderzoek van Hordijk en Huveneers is de 
laatste jaren verder naar elkaar toe gegroeid. 
De endotheellaag in de (slag)aders is het 
centrale onderzoeksobject, in combinatie met al 
die factoren die het functioneren van die endo-
theelcellen beïnvloeden. Bovendien voegen ze 
daar een zeer effectief onderzoeksinstrument 
aan toe: beeldvorming. Hordijk: “Als celbiologen 
willen we het gedrag van de cel zichtbaar 
maken. Video-opnames kunnen daarbij van 
heel groot belang zijn. Daadwerkelijk zíen 
wat er op cellulaire schaal in de vaatwand 
gebeurt, is vaak zeer verhelderend. En tegelijker-
tijd willen we als moleculair bioloog ook de 
biochemische gangmakers van dat gedrag 
in beeld brengen. Welke eiwitten geven het 

Video’s van levende 
slagaders vergroten kennis 
hart- en vaatziekten

Onderzoek

Pieter Lomans

Met een slimme combinatie van beeldvor-
mende technieken brengen de onderzoeks-
groepen van celbiologen Peter Hordijk en 
Stephan Huveneers (slag)aders van binnenuit 
in beeld. Ze kijken diverse cellagen diep – van 
endotheellaag tot en met onderliggende 
spiercellaag – en zoomen in van een complete 
cel naar de moleculen die zijn gedrag 
beïnvloeden. Zo hebben ze ontdekt dat 
mechanische eigenschappen van de vaatwand 
direct de functie van de endotheelcellen 
beïnvloeden. Meer spannend onderzoek 
staat eraan te komen.

Sanquin produceert niet alleen bloed- en 
plasmaproducten, maar ontwikkelt bijvoor-
beeld ook cellulaire therapieën. Onze bloed-
vaten zijn een natuurlijke ‘verblijfsruimte’ voor 
dergelijke producten. “Kennis over de inter-
actie tussen bloed en bloedvat, tussen bloed 
en omringend weefsel, is daarom bijzonder 
relevant voor een organisatie als Sanquin”, 
zegt hoogleraar Peter Hordijk, manager van 
de afdeling Moleculaire Celbiologie. 
“Of je nou stamcellen, bloedplaatjes of rode of 
witte bloedcellen in een ader spuit; ze komen 
allemaal in aanraking met de vaatwand. Dat 
geldt ook voor medicijnen in het bloed. Hoe 
reageert de vaatwand op zijn inhoud? En hoe 
reageert die inhoud op een verwonding, op 
hoge bloeddruk, op aderverkalking? Bloed 
en bloedvat zijn in een voortdurende dans 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Vaten in context
Lang overheerste het beeld dat het vaatstelsel 
een soort buizenstelsel is. Een slecht stukje 
vervang je gewoon door een nieuw stukje; de 
vaatchirurg als medische loodgieter of biolo-
gische pijpfitter. “Maar dat beeld is inmiddels 
definitief verlaten”, zegt dr. Stephan Huveneers, 
groepsleider bij de afdeling Moleculaire Cel-
biologie. “Een bloedvat is namelijk geen on-
doordringbare loden pijp of koperen buis. 
Voortdurend is er uitwisseling met de om-
geving van zuurstof en voedingsmiddelen, 
en kruipen er bijvoorbeeld witte bloedcellen 
doorheen, die in het onderliggende weefsel op 
zoek gaan naar infecties. En vanuit het weefsel 
duiken ze ook zo weer het bloedvat in. Het 
bloedvat functioneert dus zowel als effectieve 

Peter Hordijk (Rotterdam, 1963), studeerde biologie 
aan de Vrije Universiteit, promoveerde in 1991 
op neurohormonen in het slakkenbrein en deed 
zes jaar lang postdoc-onderzoek bij NKI/AvL naar 
signalering van celdeling en celbeweging. In 1997 
werd hij groepsleider bij Sanquin en, na een 
sabbatical bij Scripps Research (La Jolla, VS), in 2005 
manager van de afdeling Moleculaire Celbiologie. 
Sinds december 2011 is Hordijk hoogleraar Mole-
culaire Celbiologie van Celmigratie aan de UvA.
p.hordijk@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/peter-hordijk/6/5a/110

Stephan Huveneers (Purmerend, 1980) studeerde 
medische biologie aan de Universiteit van Amster-
dam en promoveerde in 2008 op onderzoek naar 
cellulaire adhesie-eiwitten integrines. Vier jaar lang 
werkte hij als postdoc bij het Utrechtse Hubrecht 
Instituut aan reacties van cellen op fysische krachten. 
In 2010 kreeg Huveneers een Veni-subsidie van 
NWO en begon in maart 2012 als junior-groeps-
leider bij de afdeling Moleculaire Celbiologie van 
Sanquin en het Swammerdam Instituut van de UvA.
s.huveneers@sanquin.nl
http://www.linkedin.com/pub/stephan-huveneers/7/ 
84/694
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startsein aan twee cellen om het contact even 
los te maken, om een tijdelijk ‘kattenluikje’ 
te fabriceren? En welke moleculaire signaal-
route zorgt daarna weer voor de sluiting?”
De afgelopen jaren ontwikkelden Hordijk en 
Huveneers hun instrumentarium zover, dat 
ze levende vaatwandcellen en tegenwoordig 
ook stukjes ader en slagader kunnen filmen. 
Zo legden ze bijvoorbeeld vast hoe endotheel-
cellen reageren op trombine, een stofje dat 
vrijkomt bij vaatschade. Huveneers: “Vrijwel 
onmiddellijk ontstaan er gaten tussen de 
endotheelcellen, worden ze min of meer uit 
elkaar getrokken. Drie uur later is er niets 
meer van te zien, is de oude situatie weer 
hersteld.”
De onderzoekers gebruiken verschillende 
fluorescerende markers, die ze koppelen aan 
specifieke antistoffen en eiwitten. Hordijk: 
“Met die combinatie kunnen we allerlei 

structuren en functies van de endotheelcellen 
en de onderliggende spierlagen zichtbaar 
maken. De antistof kleeft aan het eiwit dat we 
op het oog hebben en met laserlicht kunnen 
we het bijbehorende lichtgevende eiwit zicht-
baar maken. In hetzelfde stukje levend weefsel 
kunnen we zo niet alleen de endotheelcellen 
maar ook de ‘ritssluiting’, de plakrand tussen 
twee van dergelijke cellen, in beeld brengen 
en bestuderen hoe die opbouw van weefsel in 
bloedvaten precies in elkaar steekt.”

De mechanische factor
Ontstekingen in de slagaders kunnen de aan-
zet geven tot de ontwikkeling van plaques, 
van kalkaanslag en vervetting in die aders, 
waardoor hart- en vaatziekten ontstaan. 
Opmerkelijk: in aders komen dergelijke 
plaques niet voor, het gaat echt om de slag-
aders. Hordijk en Huveneers zijn zich, onder 
andere via het ontstekingsmechanisme van 
de endotheelcellen, ook met dit ziektebeeld 
gaan bezighouden.
“Aderverkalking is inderdaad een slagaderlijke 
ziekte”, zegt Huveneers. “Bovendien treedt 
die aderverkalking vrijwel altijd op aan één 
kant van het bloedvat en in de buurt van een 
splitsing. Turbulentie in het bloed lijkt een 
goede voedingsbodem voor het ontstaan van 
ontstekingen die aan plaques ten grondslag 
liggen. Kennelijk ontstaat er een biologische 
reactie in de bloedvaten door de mechanische 
krachten die erop inwerken. Ook hoge bloed-
druk is op de lange duur ziekmakend. Voor 
ons was dat een interessante omgevingsfactor 
om verder te onderzoeken. Je kunt je afvragen 
wat voor effect de aanhoudende puls van 
de hartslag op de slagaders heeft. Juist de 
slagaders moeten steeds die ‘klap’ van een 
nieuwe drukgolf opvangen. Terwijl aders 
daar niet of nauwelijks last van hebben.”
Het onderzoek met de eerder ontwikkelde 
technieken leverde opmerkelijke resultaten 
op. Huveneers: “We zagen niet alleen dat 
aders en slagaders een heel verschillende 
ondergrond van spiercellagen hebben, maar 
óók dat die onderlaag van grote invloed 
is op de manier waarop de endotheellaag 
functioneert! Met een zachte ondergrond, 
zoals bij de aders, zitten de endotheelcellen 
dicht tegen elkaar aan, maar zijn ze niet echt 

sterk georganiseerd. Waarschijnlijk reageren 
ze ook veel minder op ontstekingsfactoren 
in de zin dat ze dan niet of nauwelijks van 
elkaar gaan. Bij de slagaders zien we juist 
dat de extracellulaire matrix die de klap van 
de hartslag/drukgolf moet opvangen veel 
stijver is. Dat leidt weer tot een veel duidelij-
kere organisatie van de endotheelcellen, die 
wél sterk op ontstekingsfactoren reageren. 
Mechanische krachten zorgen in dit geval 
dus voor een fundamenteel ander bloedvat-
patroon!”

Personalized medicine
De publicaties leidden tot de nodige aan-
dacht. Voor Hordijk en Huveneers is het 
een bevestiging dat hun aanpak tot interes-
sante nieuwe resultaten kan gaan leiden. 
Huveneers: “In feite maken we video’s van 
levende, liefst menselijke vaten. Het mooie 
daarvan: we kunnen die – net als andere 
video’s – terugdraaien in de tijd. Dat betekent 
dat we van het uiteindelijke gedrag van 
cellen terug kunnen naar de moleculaire 
signaalroutes die eraan vooraf gaan. Het is 
aan ons om de betrokken stoffen in beeld 
te brengen, maar dan kunnen we letterlijk 
inzoomen van cel naar molecuul, van gedrag 
naar functie; dan hebben we een prachtig 
model voor verder onderzoek naar vaatziekten 
en cellulaire therapieën. Hordijk wijst op een 
ander voordeel. Veel onderzoek in levende 
vaten vindt plaats in muizen. Maar muizen-
vaten zijn geen mensenvaten. “De vertaal-
baarheid van data van de muis naar die van 
de mens is tot dusver heel beperkt gebleken”, 
zegt Hordijk. Vandaar ons plan om nog 
intensiever met (slag)aders uit navelstrengen 
en patiëntmateriaal te gaan werken. Boven-
dien kunnen we dit model ook gebruiken om 
vaten van de endotheelcellen te ontdoen, en 
er dan endotheelcellen van een patiënt in te 
‘zaaien’. Daarmee creëren we de mogelijkheid 
tot personalized medicine op vaatgebied. Dat 
zou een hele mooie stap vooruit zijn.”

Referenties
Circulation Research 2015: 116:895-908.
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology 2014; 34:2059-67. 
http://atvb.ahajournals.org/content/34/9.cover-expansion
Microscopisch beeldmateriaal is gemaakt door Daphne van 
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Testcellen van Sanquin 
besparen tijd

Diagnostiek

Angela Rijnen

Voorafgaand aan elke bloedtransfusie moet 
getest worden of een ontvanger irregulaire 
antistoffen tegen erytrocyten heeft. Sanquin 
Bloedvoorziening levert daarvoor screenings-
panels: een samenstelling van erytrocyten uit 
een speciaal donorbestand. De laatste jaren 
zijn die panels verder verbeterd door aanvul-
lende typeringen en nog strengere selectie 
van donors op de gewenste kenmerken.

Een deel van de mensen die bloed ontvangen, 
maakt antistoffen tegen bloedgroepen anders 
dan anti-A en/of anti-B. Want de kans dat 
iemand identiek bloed krijgt toegediend is 
namelijk erg klein: er zijn inmiddels zo’n 35 
bloedgroepsystemen met in totaal meer dan 
350 bloedgroepen bekend. Niet alleen kan 
iemand na een bloedtransfusie antistoffen 
maken tegen lichaamsvreemde bloedgroep-
antigenen, dat kan ook gebeuren bij vrouwen 
tijdens de zwangerschap. Antistoffen kunnen 
voor complicaties zorgen bij een transfusie. 
Daarom moet voorafgaand aan een (moge-
lijk noodzakelijke) transfusie het bloed van 
de patiënt gescreend worden op de aanwezig-
heid van antistoffen tegen erytrocyten. Er wordt 
dan een ‘kruisproef’ gedaan met speciale 
screeningscellen. Is de reactie positief, dan 
wordt met behulp van een identificatiepanel 
uitgezocht tegen welke bloedgroepantigenen 
de antistoffen zijn gericht. Is bekend welk 
bloedgroepantigeen niet in het donorbloed 
mag voorkomen, dan zoekt Sanquin in het 
getypeerde donorbestand naar een donor die 
voor deze ontvanger geschikt is.

Puzzelen
Jetty van der Graaf, senior-analist op de af-
deling Bereiding Bloedgroep Reagentia van 
Sanquin Reagents vertelt dat het zogenoemde 
compatibiliteitsonderzoek begint met een 
screeningspanel. Een screeningspanel moet 
voldoen aan bepaalde eisen en bestaat (meest-
al) uit drie verschillende testerytrocyten. Een 
van de eisen is dat alle bloedgroepantigenen 
waartegen klinisch belangrijke antistoffen 
gevormd kunnen worden homozygoot (op elk 
van beide allelen van het coderende gen, AR) 
vertegenwoordigd zijn. “Potentiële donors 
voor celpanels worden gezocht onder donors 
met bloedgroep O die vervolgens voor zo’n 

35 bloedgroepen worden getypeerd. Screenings-
cellen bevatten de Rh-antigenen C, Cw, c, D, 
E en e en andere klinisch belangrijke bloed-
groepsystemen, zoals Kell (K), Duffy (Fy) en 
Kidd (Jk).”
Van der Graaf schat dat gemiddeld bij iets 
minder dan vijf procent van de patiënten, 
antistoffen worden aangetoond met de 
screeningscellen. Volgens klinisch chemicus 
Hans Soons van het St. Anna Ziekenhuis 
in Geldrop hangt het percentage af van de 
patiëntengroep. “Bij nieuwe patiënten is het 
aanzienlijk lager dan bij mensen die herhaal-
delijk bloed krijgen, zoals sommige oncologi-
sche patiënten. Bij hen kan het oplopen tot 
vijftien procent.”
Om te identificeren tegen welk antigeen de 
antistoffen gericht zijn, zetten laboratoria 
vervolgens een identificatiepanel in. Sanquin 
levert panels voor verschillende bepalings-
technieken (bepalingen in reageerbuisjes, 
Cellbind- of andere kolomtechnieken). Het zijn 
flesjes met erytrocyten van zestien verschil-
lende O-donors van wie alle belangrijke bloed-
groepensystemen bekend zijn. Het identificatie-
panel is zodanig samengesteld dat zoveel 
mogelijk bloedgroepen homozygoot aan-
wezig of juist afwezig zijn bij verschillende 
bijzondere Rh combinaties. Analisten kunnen 
door uitsluiting bepalen tegen welk antigeen 
de antistof is gericht. “Sudoku’s”, noemt Cees 
Scherpenisse, analist specifieke taken bij het 
Bloedtransfusielab van het Erasmus MC, 
dat. Soms moet daarna nog verder gezocht 
worden met behulp van specifiekere uit-
sluitcellen. “Wij maken graag gebruik van 
het Macropanel 16 en screeningspanel van 
Sanquin”, zegt Scherpenisse.

Toestemming donors
Sinds 2005 stelt Jetty van der Graaf panels 
samen van erytrocyten afkomstig van Sanquin-
donors. “Ik ben daarvoor in eProgesa, het 
systeem waarin alle donors zijn opgenomen, 
gaan zoeken naar donors met verschillende 
combinaties van bloedgroepen”, vertelt Van 
der Graaf. Hun erytrocyten heb ik verder 
uitgetypeerd op zo’n 35 bloedgroepen.” 
De donors uit dat bestand wordt apart om 
toestemming gevraagd voor gebruik van rode 
bloedcellen voor celpanels.

Jetty van der Graaf
Hans Soons
Cees Scherpenisse
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Het is een zoektocht om geschikte donors te 
vinden. Behalve de speciale bloedgroepen zijn 
er meer selectiecriteria. Zo bevatten screenings-
cellen van Sanquin alleen erytrocyten waar-
van na HLA-typering gebleken is dat ze negatief 
zijn voor Bga, Bgb en Bgc. Hoewel HLA-anti-
genen bij transfusie niet voor problemen 
zorgen, kunnen ze soms, zeker bij in de 
gevoelige laboratoriumtechnieken, de bepaling 
storen. Ruim veertig procent van alle donors 
heeft één of meer van deze HLA-antigenen, 
die mogelijk op de rode cellen tot expressie 
kunnen komen, wat de keuze van donors 
voor testpanels verder beperkt.
Sanquin bereidt elke vier weken screenings-
sets (twee cellen), screeningspanels (drie 
cellen) en makropanels (16-cels identificatie-
panels) in verschillende concentraties (voor 
verschillende analysetechnieken). Er zijn 
honderden afnemers, in binnen- en buiten-
land. De verse bereiding is belangrijk omdat 
het om kort houdbare bloedproducten gaat. 
Voor de celpanels zijn maandelijks ‘verse’ 
rode bloedcellen van 21 verschillende donors 
nodig. Inmiddels heeft Sanquin zo’n vierhon-
derd geschikte donors bereid gevonden om 
hun bloed ook voor dit doel beschikbaar te 
stellen. Van alle donors wordt bloed in porties 
ingevroren bij een temperatuur van -80°C, 
zodat het te allen tijde beschikbaar is.

Mutaties
Van der Graaf controleert of de belangrijkste 
bloedgroepantigenen echt homozygoot aan-
wezig zijn. “De eigenschap van het antigeen 
is dan identiek op elk van beide allelen van 
het gen dat voor het antigeen codeert en komt 
dan duidelijk tot expressie.” Dat is belang-
rijk voor de compatibiliteitstesten, omdat 
die anders fout-negatieve uitslagen kunnen 
geven. “Vroeger kregen we van klanten wel 
eens de opmerking dat het antigeen van 
een bepaalde donor zwakker reageerde. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld met Jka, een antigeen 
uit het Kidd-systeem. Door een speciaal 
antiserum in te zetten met deze cel bleek die 
bewuste homozygote cel inderdaad zwakker 
te reageren. DNA-bepaling wees vervolgens 
uit dat een mutatie in het Kidd-bloedgroep-
gen – JK01W – daarvoor verantwoordelijk 
was. Om te voorkomen dat we dergelijke 

cellen in de screeningspanels stoppen, test ik 
klinisch belangrijke antigenen, zoals Duffy en 
Kidd, met verdunde reagentia en laat ik zo 
nodig DNA-onderzoek uitvoeren. Dergelijke 
mutaties kunnen we echter niet altijd uit de 
identificatiepanels weren, omdat voor die 
panels bijzondere en moeilijk te vinden donors 
nodig zijn. We noteren de mutatie in een kolom 
van het antigram, waarop de cellen gespeci-
ficeerd staan. Dan weten analisten dat die 
specifieke cel niet geschikt is om antistoffen 
tegen Jka uit te sluiten en dat ze daarvoor 
een andere cel uit het panel moeten kiezen 
waarop het antigeen wel homozygoot tot 
expressie komt.”

Niet identiek
In de praktijk kiezen Astrid van Empel, analist, 
en Hans Soons, klinisch chemicus voor cel-
panels met de grootste pakkans op klinisch 
relevante antistoffen. Beiden werken in het 
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Soons: 
“De pakkans is sterk afhankelijk van hoe het 
panel is samengesteld. Wij zijn weer terug-
gekomen bij de 16-cels identificatiepanels 
van Sanquin. Andere panels, die we een 
tijdlang gebruikten, misten data en kregen 
we reacties die achteraf niet aan irregulaire 
antistoffen te wijten waren. Maar hebben we 
een additioneel panel nodig, dan is dat bij 
ons soms weer een product van een andere 
leverancier.” Soons en Van Empel zijn blij 
dat de panels van Sanquin ‘niet eenkennig’ 
(nooit dezelfde cellen in opvolgende panels) 
zijn. “We kunnen meerdere panels naast 
elkaar gebruiken.”
Ze zijn vooral ingenomen met de RhD nega-
tieve homozygoot RhC positieve (r’r’) en RhD 
negatieve homozygoot RhE positieve (r”r”) test-
erytrocyten die standaard in de 16-celpanels 
zitten. Als een RhD negatieve vrouw tijdens 
de zwangerschap anti-D-profylaxe heeft 
gehad en vervolgens bloedtransfusie nodig 
heeft, geeft het screeningspanel een positieve 
uitslag. Door de homozygote RhC-positieve 
en RhE-positieve testerytrocyten die beide 
RhD negatief zijn, kunnen we een eventuele 
aanwezigheid van antistoffen tegen C en E 
vaststellen en ook met zekerheid uitsluiten 
als de test negatief is. Dat is een hele grote 
stap vooruit en het bespaart ons erg veel tijd.”

Dit wordt beaamd door Cees Scherpenisse die 
daarnaast eveneens aangeeft blij te zijn met 
de aanwezigheid van het Cw antigeen op een 
RhD negatieve cel: “Deze zijn zeldzaam en 
belangrijk bij het uitsluiten van antistoffen-
vorming”.

Jetty van der Graaf (Groningen, 1955) deed de HBO-
opleiding klinische chemie en hematologie aan de analisten-
school te Groningen. Van 1975 tot 1979 werkte ze als analist 
bij het Rooms-Katholiek Ziekenhuis in Groningen, vervolgens 
in het Rooms-Katholiek Ziekenhuis in Hilversum. In 1983 
stapte ze over naar Sanquin in Amsterdam waar ze tot 
1990 werkte bij de afdeling Erytrocytenserologie. Sinds 1997 
is ze senior analist op de afdeling Bereiding Bloedgroepen 
Reagentia (BBR) van Sanquin Reagents in Amsterdam.
j.vandergraaf@sanquin.nl

Hans Soons (Valkenburg, 1955) studeerde chemie aan de 
Universiteit Utrecht. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit 
Maastricht op het onderwerp bloedstolling en opgeleid tot 
klinisch chemicus in het MST te Enschede. Sinds 1991 is hij 
klinisch chemicus in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop en 
Kempenhaeghe te Heeze met als aandachtsgebied hemato-
logie. Hij is momenteel secretaris van TRIP, voorzitter van de 
NVB en lid van de LGR en de MAR van Sanquin.
j.soons@st-anna.nl
nl.linkedin.com/pub/hans-soons/1b/6ba/b13

Cees Scherpenisse (Rotterdam, 1963) deed de HBO-opleiding 
klinische chemie in Delft en werkte daarna vijf jaar bij 
de Bloedbank in Den Haag. Sinds 1992 werkt hij bij het 
algemeen klinisch centrum van het ErasmusMC, waar hij 
Analist Specifieke Taken (AST) is.
c.scherpenisse@erasmusmc.nl
nl.linkedin.com/pub/cees-scherpenisse/95/1b6/57

Astrid van Empel (Veldhoven, 1969) deed de Hogere Labora-
torium Opleiding in Eindhoven. Sinds 1991 werkt zij in het 
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop als analist, vanaf 1999 in de 
functie van Vakspecialist Transfusie en Stolling (VTS).
j.van.empel@st-anna.nl

Astrid van Empel
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Recente publicaties

Onderzoek

Er zijn weer veel interessante publicaties van 
onderzoekers van Sanquin verschenen. Een 
kleine selectie wordt hier toegelicht. Meer over 
recent onderzoek bij Sanquin kunt u vinden 
op onze nieuwspagina (www.sanquin.nl) 
en ons Engelstalig wetenschapsblog (www.
sanquintalks.org).

Verbetering engraftment
Van der Garde M, Brand A, Slot MC, de Graaf-Dijkstra A, 

Zwaginga JJ, van Hensbergen Y. No synergistic effect of co-

transplantation of MSC and ex vivo TPO expanded CD34+ 

cord blood cells on platelet recovery and bone marrow 

engraftment in NOD SCID mice. Stem Cells Dev 2015 Feb 10. 

[Epub ahead of print].

Navelstrengbloed is een alternatieve hemato-
poïetische bron voor bijna 20% van de patiënten 
voor wie geen HLA-identieke donor gevonden 
kan worden, maar bevat relatief lage aantallen 
hematopoïetische stamcellen, waardoor er een 
vertraagd herstel van de neutrofiele granulo-
cyten en een verminderde engraftment van 
bloedplaatjes plaatsvindt in vergelijking met 
transplantatie van beenmerg of G-CSF gemobi-
liseerde perifere bloedstamcellen. Vroeg herstel 
van plaatjesaantal na transplantatie van 
humaan navelstrengbloed bij immuundefi-
ciënte muizen wordt verkregen door expansie 
van CD34+ cellen met Tpo als groeifactor. 
Hematopoïetische engraftment verbetert na 
co-transplantatie met mesenchymale stam-
cellen (MSCs). Mark van der Garde en collega’s 
van het gemeenschappelijke Sanquin – LUMC 
Jon J van Rood Instituut voor Klinisch Trans-
fusieonderzoek onderzochten in NOD SCID 
muizen of een combinatie van beide de uit-
komst van transplantatie van navelstrengbloed 
kan verbeteren. Deze NOD SCID muizen werden 
getransplanteerd met één van vier verschil-
lende transplantaten: niet gemanipuleerde 
CD34+ cellen, CD34+ cellen met MSCs, Tpo 
geëxpandeerde CD34+ cellen of Tpo geëxpan-
deerde CD34+ cellen met MSCs. De onder-
zoekers laten zien dat co-transplantatie van 
MSC met Tpo geëxpandeerde CD34 + cellen 
de voordelen van beide methoden ten hoog-
ste combineert, maar dat dit niet leidt tot een 
toename van de afzonderlijke voordelen. Een 
combinatie van beide strategieën kan zelfs 
een risico op vermindering van engraftment 
inhouden.

Nieuwe testen voor biologicals
Bloem K, van Leeuwen A, Verbeek G, Nurmohamed MT, 

Wolbink GJ, van der Kleij D, Rispens T. Systematic compa-

rison of drug-tolerant assays for anti-drug antibodies in a 

cohort of adalimumab-treated rheumatoid arthritis patients. 

J Immunol Methods 2015 Jan 27. [Epub ahead of print].

Bij de bepaling van anti-drug antibodies (ADA) 
voor immunogeniciteit van biologicals is de 
aanwezigheid van het biological zelf een 
complicerende factor die zorgt voor een onder-
schatting van ADA-vorming. Vroege antistof-
respons is moeilijk meetbaar omdat de ver-
wachte ADA niveaus laag zijn terwijl er veel 
geneesmiddel aanwezig is. De zogenaamde 
drug-tolerant assays hebben de potentie dit 
op te lossen. Het is echter onduidelijk of deze 
drug-tolerant assays een juist beeld geven 
van de antistofrespons. De antigeenbinding-
test (ABT) die momenteel door Sanquin 
Diagnostiek wordt gebruikt correleert goed met 
de klinische respons van patiënten. Drug-
tolerant assays kunnen inzicht verschaffen in 
vroege antistofvorming en in potentie worden 
gebruikt om tijdig die patiënten te identificeren 
met hoog risico op later ontwikkelen van 
excessieve antistofrespons. Bovendien bestaat 
behoefte aan een test waarmee voorspeld kan 
worden of patiënten bij voortdurend gebruik 
van biologicals tolerant worden.
In deze studie hebben Karin Bloem en collega’s 
van Sanquin Research en Diagnostiek en het 
Jan van Bremen instituut (Reade) ADA vorming 
tegen adalimumab bepaald in Rheumatoide 
Arthritis patiënten met de traditionele ABT 
en met vier drug-tolerant assays, de pH-shift 
anti-Idiotype Antigen binding test (PIA) en drie 
voor deze studie nieuw ontwikkelde testen: 
een acid-dissociation radioimmunoassay (ARIA), 
een temperature-shift radioimmunoassay (TRIA) 
en een electrochemoluminescence-based assay 
(ECL). De onderzoekers tonen aan dat deze 
drug-tolerant assays een redelijk consistent 
beeld geven van de antistofvorming en dat 
de vier testen onderling goed correleren. Er 
zijn wel duidelijke verschillen in het percen-
tage ADA positieve patiënten tussen de testen. 
Deze verschillen komen grotendeels door een 
aantal patiënten dat slechts lage niveaus ADA 
vormt, waaruit blijkt dat het belangrijk is ADA 
niveaus op een kwantitatieve manier weer te 
geven en niet alleen als positief of negatief 

te scoren. De onderzoekers verwachten dat de 
drug-tolerant assays tevens goed bruikbaar 
zijn voor verder onderzoek om te voorspellen 
of patiënten een verminderde ADA-respons 
in de loop van de therapie zullen krijgen. 

Rekening houden met Hep E
Koot H, Hogema BM, Koot M, Molier M, Zaaijer HL. Frequent 

hepatitis E in the Netherlands without traveling or immuno-

suppression. J Clin Virol 2015; 62:38-40.

In verschillende westerse landen komt een 
‘silent endemic’ hepatitis E infectie onder 
bloeddonors veelvuldig voor. Immuungecom-
promitteerde patiënten kunnen chronische 
hepatitis E virusinfectie (HEV) ontwikkelen, 
maar de relevantie van endemische HEV voor 
immuuncompetente personen is grotendeels 
onbekend. Stagiair Hidde Koot rapporteert 
samen met onderzoekers van de research-
afdeling Bloedoverdraagbare Infecties en de 
afdeling Virusdiagnostiek van Sanquin 
Diagnostiek de uitkomsten van een onder-
zoek naar de rol van reisgedrag en immuun-
suppressie voor Nederlandse HEV geïnfecteerde 
patiënten. De onderzoekers bestudeerden 
de immuunstatus en de reishistorie van 
4000 hepatitisverdachte patiënten die zijn 
ingestuurd en getest op HEV antistoffen. Van 
81 HEV positieve patiënten zijn de complete 
reishistorie en immuunstatus bekeken. De 
onderzoekers geven aan dat – gezien het feit 
dat vaccinatie, behandeling en naaldomwissel-
programma’s Hepatitis C succesvol hebben 
bestreden en dat Hepatitis A in Nederland 
vooral import betreft – HEV wel eens de 
belangrijkste bron van nieuwe hepatitis-
gevallen zou kunnen zijn bij zowel immuun-
competente als immuungecompromitteerde 
patiënten. Het aantal monsters dat jaarlijks 
wordt ingestuurd bij Sanquin voor een HEV 
test is gegroeid van 200 in 2009 tot 1200 in 
2013. Monitoring- en controleprogramma’s 
zouden niet alleen voor Hep A, B en C, maar 
zeker ook voor HEV ontwikkeld moeten worden. 
De onderzoekers geven aan dat behandelaren 
in ieder geval nog meer rekening moeten 
houden met Hepatitis E bij iedere nieuwe 
hepatitis-patiënt.

www.sanquin.nl/publicaties
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Innovatie

Laboratorium voor Celtherapie

Wat is het?
Het laboratorium voor celtherapie (LCT) omvat vijf 
cleanrooms om (stam)celproducten te genereren voor 
therapeutische toepassingen.

Wat kun je ermee?
In het LCT worden bloedstamcellen bewerkt en zo nodig 
opgeslagen onder GMP condities, en er worden nieuwe 
celtherapie producten ontwikkeld en geproduceerd voor 
klinische studies.

Wat is het resultaat, wat komt er uit?
Het LCT produceert mesenchymale stromale cellen (MSCs) 

voor patiënten met Graft-versus-host disease (GvHD), tumor 
infiltrating lymphocytes (TILs) voor patiënten met melanoom 
en dendritische cellen (DC) die bij kankerpatiënten het eigen 
immuunsysteem activeren.

Wat is de innovatie?
Celtherapieproducten zijn geavanceerde therapeutische 
medische producten (ATMPs). De productie ervan stelt nog 
hogere eisen aan de cleanrooms dan de bewerking van 
bloedstamcellen. ATMPs worden in gesloten systemen 
gegenereerd, waardoor in research gebruikelijke kweek-
methoden aangepast moeten worden. Het LCT heeft alle 
vereiste certificaten inclusief een fabrikantenvergunning 
voor het produceren van ATMPs.

Een cellstack in de 
laminar flow kast
Een cellstack heeft 
een groot opper-
vlakte. Medium kan 
via een gesloten 
systeem, direct van-
uit de steriele zakken 
worden toegevoegd. 
Dit is efficiënt en 
er is minder kans 
op besmetting. Een 
laminar flow kast 
zorgt voor een ste-
riele werkomgeving.



Product wordt ingevroren bewaard in een stikstof vat
Sommige celproducten gaan niet direct naar de patiënt 
maar worden gecryopreserveerd totdat de patiënt ze nodig 
heeft. Ze worden opgeslagen in zakken in de damp van 
vloeibare stikstof.





Wat deden we dan vroeger?
Het LCT houdt zich al heel lang bezig met de transplantatie 
van bloedstamcellen. De productie van ATMPs voor klinische 
trials is eind 2014 gestart met TILs en MSCs.

Wie werken er mee?
Het LCT team, bestaande uit tien enthousiaste en ervaren 
analisten, de projectleider cellulaire therapieën en het lab-
hoofd (Carlijn Voermans) zorgen voor de bewerking van de 
(stam)celproducten voor het AMC, het Emma kinderzieken-
huis, en het NKI/AvL. Er worden TILs gekweekt voor een 
klinische trial van het NKI en er wordt een kweekprotocol 
voor dendritische cellen opgezet samen met het Radboudumc. 
Er worden MSCs geëxpandeerd voor een klinische trial 
geleid door het LUMC.

Wat betekent het voor de medische wereld?
Bloedstamcellen van een donor kunnen levensreddend zijn 
voor onder andere leukemiepatiënten. Eigen bloedstamcellen 
kunnen tijdens intensieve anti-kankerbehandeling worden 
opgeslagen en later worden teruggegeven zodat ze niet 
verloren gaan door de behandeling. Immuuntherapie bij 
kankerpatiënten wordt al decennia nagestreefd en gaat met 
de toediening van TILs en DCs een nieuwe hoopvolle fase 
in. Na een stamceltransplantatie helpen de immuuncellen 
van de donor om de leukemiecellen te vernietigen, maar 
ze veroorzaken ook GvHD. Uit beenmerg geïsoleerde MSCs 
kunnen ernstige afweerreacties bij patiënten onderdrukken.

www.sanquin.nl/producten-diensten/laboratorium-voor-celtherapie/
www.sanquin.nl/innovatie

De sluis met collega 
in cleanroompak
Ontsmet met 
isopropylalcohol 
of ontdaan van de 
buitenste meerlaags 
plastic verpakking, 
wachten de clean-
roombenodigheden 
in een krat in een 
sluis op transport 
naar één van de 
cleanrooms.
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Claudia Pronk-Admiraal

Huidige functie
Lid Raad van Bestuur Atalmedial en voorzitter 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
Promotiejaar
2001
Titel proefschrift
Eosinophil degranulation as an allergy activation 
marker
Promotor
Prof. dr. D. Roos
Co-promotor
Dr. P.C.M. Bartels

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.

Claudia Pronk-Admiraal (Amsterdam, 1969) 
wilde eerst geneeskunde studeren, maar het 
werd chemie aan de UvA, met als hoofdrich-
ting biochemie. In 1992 solliciteerde ze op 
een baan als klinisch chemicus i.o. bij het 
Medisch Centrum Alkmaar (MCA). “Mijn 
opleider, Piet Bartels, vroeg of ik er wat voor 
voelde om mijn opleiding te combineren met 
twee jaar wetenschappelijk en klinisch-
chemisch gericht onderzoek. Als dat voldoende 
van inhoud zou zijn dan kon ik mijn vier-
jarige opleiding tot klinisch chemicus volgen. 
Bartels heeft toen contact gezocht met Dirk 
Roos van het toenmalige CLB hoe we een en 
ander konden combineren. In deze constructie 
was het ook gemakkelijk om klinische studies 
te doen met patiënten in de kliniek. Zo ben 
ik mijn onderzoek gestart met een wijd scala 
aan verschillende onderwerpen. Ik ben in 
2001 gepromoveerd op een onderwerp over 
witte bloedcellen, specifiek de eosinofiele 
granulocyt. Tijdens mijn onderzoek heb ik ook 
nieuwe diagnostische testen ontwikkeld of 
geëvalueerd, het was eigenlijk heel toegepast 
onderzoek en zo kon ik beide werelden met 
elkaar verbinden. Na zes jaar was ik al wel 
klinisch chemicus, maar voor de uiteindelijke 
promotie had ik nog 2,5 jaar extra nodig.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Het CLB was een warm nest, waar je met 
elkaar mooi onderzoek kon doen. Men was 
kritisch naar elkaar maar ook heel stimulerend. 
Op de afdeling van Dirk Roos werd naast 
diagnostiek zowel fundamenteel onderzoek 
gedaan als toegepast onderzoek voor bijvoor-
beeld de transfusiegeneeskunde. Ik was in 
twee werelden bezig. Tijdens het onderzoek 
onderzocht ik ook patiëntenmonsters waar de 
medewerkers bij Diagnostiek niet uitkwamen 
en deed ik aanvullend onderzoek.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Vanaf 1998 tot 2010 heb ik als klinisch 
chemicus in het Gemini Ziekenhuis in Den 
Helder en voor een deel ook in het MCA 

gewerkt. Daar hebben we gekeken of we de 
labs van beide ziekenhuizen nog nauwer 
samen konden laten werken. Het is uiteinde-
lijk 1 lab geworden op meerdere locaties, 
want diagnostiek moet je efficiënt maar ook 
dicht bij de patiënt houden.”

Wat doet u nu?
“Diagnostiek fascineert mij, maar ook: hoe 
organiseer je dat op een goede manier. Ik had 
ervaring als klinisch chemicus en als manager 
in het ziekenhuis, maar wilde meer van de 
bedrijfsmatige kant weten. Ik heb toen van 
2006-2008 een deeltijdstudie MBA aan de 
Erasmus Universiteit gedaan. Dat was niet 
per se nodig, maar ik vond het een mooie 
aanvulling. Ik hou van vernieuwen en 
verbeteren. In 2010 ben ik overgestapt naar 
Medial, waar ik een 50/50 aanstelling kreeg 
als bestuurder en klinisch chemicus en zo 
vanuit de inhoudelijke kant kon besturen. 
Medial is in 2001 ontstaan uit diverse 
laboratoria en een trombosedienst in de 
regio Haarlemmermeer en Kennemerland 
met efficiency en kwaliteitsverbetering als 
oogmerk. Inmiddels is Medial verder gegroeid 
en zijn er ziekenhuislaboratoria uit Leiden 
en Leiderdorp bijgekomen en is het gefuseerd 
met het huisartsenlab uit Amsterdam (Atal). 
Atalmedial is nu een van de grotere medisch-
diagnostische laboratoria van Nederland. 
Ik vind de bestuurlijke kant van mijn werk 
erg leuk, maar wil ook een goede klinisch 
chemicus zijn.” Sinds 2012 is Pronk ook voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Klinische Chemie. “Het is hard werken, maar 
ik vind het een eer om zo het gezicht van de 
klinische chemie te zijn. Ik zoek ook daar de 
verbinding met andere disciplines.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Ik kom regelmatig bij allerlei verenigingen 
of bijscholingen ook oud-collega’s vanuit 
Sanquin tegen. Ik heb nog contact met Rob 
van Zwieten over diagnostiek en Masja de 
Haas spreek ik ook nog wel over transfusie-
zaken. Op bestuurlijk niveau kom ik mensen 
tegen bv. bij de NVVI en NVMM. Zo krijg je 
een heel netwerk van mensen uit die tijd. 
Dan heb je ook weer die verbinding met dat 
warme nest.”

Claudia Pronk-Admiraal:
Diagnostiek fascineert mij

Anneke de Regt

Broedplaats
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Donorbotchips vergroeien 
met lichaamseigen bot

Service

Elke Veldkamp

De Botbank van Sanquin geeft jaarlijks 900 
gedoneerde heupkoppen uit aan zieken-
huizen voor transplantatiedoeleinden. Dit 
donorbot wordt het meest toegepast voor 
revisiechirurgie, bij patiënten van wie de 
kunstheup aan vervanging toe is.

Humaan botweefsel is na bloed het meest 
getransplanteerde lichaamsmateriaal in 
Nederland. Dit botweefsel bestaat uit intacte 
botstukken of vermalen en verzaagd bot. 
“Gedoneerd bot wordt het meest toegepast 
in de orthopedie”, zegt Sjors van Kats, hoofd 
van de Botbank. “Bijvoorbeeld om botweefsel 
te vervangen dat beschadigd is door kanker, 
ongevallen of gewrichtsontstekingen. Een 
andere belangrijke toepassing van donorbot 
is als opvulling bij revisie-chirurgie, met 
name bij patiënten van wie de kunstheup 
na een aantal jaren niet meer goed past. 
Een nieuwe heupprothese plaatsen gaat niet 
zomaar, omdat het bekken waarin de kom 
wordt bevestigd voor de kunstheup vaak niet 
sterk genoeg meer is. Er is te weinig botmassa 
over om de prothese te dragen. 
Met behulp van nieuw bot kan het bekken 
verstevigd worden.” Het meest geschikt voor 
deze revisiechirurgie is lichaamseigen bot. 
Van Kats: “Het probleem daarbij is dat het 
alleen weggehaald kan worden uit de bekken-
kam of uit een rib van de patiënt. Bovendien 
leidt het verwijderen van bot in het lichaam 
vaak tot pijn en kan er op die plek een infectie 
ontstaan.”

Botverlies aanpakken
De mogelijkheid om met bot van donors te 
werken ontstond in de jaren zeventig. “In die 
tijd kwamen er steeds meer problemen met 
de heupprothesen die sinds de jaren zestig 
waren geplaatst”, zegt orthopedisch chirurg 
Wim Schreurs van het Radboudumc in 
Nijmegen. “Orthopeden zochten naar 
manieren om de loslatende prothesen beter 
vast te zetten. In 1979 ontwikkelde professor 
Slooff hier in het Radboudumc de impaction 
bone grafting techniek. Daarbij vermaal je 
het donorbot tot kleine snippers, zogeheten 
botchips. Met die chips vul je het botdefect bij 
een patiënt op, zodat de nieuwe prothese goed 
past en blijft zitten.” Impaction bone grafting 

bleek erg succesvol en wordt inmiddels wereld-
wijd toegepast. “Er zijn alternatieve technieken 
voorhanden”, zegt Schreurs. “Je kunt ook een 
ongecementeerde kom plaatsen of het defect 
opvullen met botcement, een soort kunststof, 
en daarmee de prothese vastzetten. Er zijn geen 
grote verschillen tussen de technieken voor wat 
betreft oudere patiënten. Voor jongere patiënten 
hebben we een voorkeur voor biologisch ma-
teriaal. Bij hen moet je het botverlies aanpak-
ken, anders kun je op termijn geen nieuwe 
prothese meer plaatsen. Het grote voordeel 
van donorbot is dat het integreert met 
lichaamseigen bot. Het bevat factoren die de 
lichaamseigen cellen stimuleren om nieuw 
bot aan te maken. Dat nieuwe bot groeit bij 
het implantaat naar binnen, zodat je op een 
gegeven moment geen onderscheid meer ziet 
tussen het lichaamseigen en het donatiebot.”

Spongieus weefsel
Het meeste donorbot komt van patiënten die 
een kunstheup krijgen. “Versleten heupkoppen 
zijn goed geschikt voor donatie omdat zij 
grotendeels uit spongieus botweefsel bestaan”, 
zegt Sjors van Kats. “Dat is te vervormen, kun 
je in elkaar drukken en modelleren naar de 
juiste anatomie.” Maar niet alle heupkoppen 
zijn bruikbaar. Van Kats: “Donors mogen 
bijvoorbeeld geen transfusie hebben onder-
gaan of tumoren hebben. De vragenlijst voor 
de keuring lijkt veel op die van bloeddonors. 
Een verschil met bloedtransfusies is dat we 
niet kijken of de bloedgroepen van donor en 
patiënt compatibel zijn. Het afstotingsrisico is 
namelijk veel kleiner bij botdonatie. Er worden 
geen levende cellen getransplanteerd en het 
bot wordt eerst grondig gespoeld met fysio-
logisch zout, om eventuele celresten te ver-
wijderen. Bovendien zit het bot na transplan-
tatie weggedrukt in de heup, er is nauwelijks 
uitwisseling met de circulatie van de patiënt.”

Extra handelingen
Een van de ziekenhuizen waarmee Sanquin 
intensief samenwerkt voor botdonatie is het 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. 
Orthopedisch chirurg Epyng Hu opereert hier 
regelmatig patiënten van wie de heupkop 
naar de Botbank gaat. “Vrijwel alle patiënten 
aan wie we de vraag voorleggen of ze hun 

Sjors van Kats
Wim Schreurs
Epyng Hu
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heupkop willen doneren, reageren positief”, 
zegt Hu. “Hun belangrijkste motivatie is dat 
ze andere mensen willen helpen.” Al is het 
verwijderen van de heupkop tijdens de ope-
ratie routinewerk, de donatie betekent extra 
werk voor het ziekenhuis. Hu: “In de eerste 
plaats vragen we toestemming aan de donor 
en leggen we uit wat het inhoudt. We helpen 
de donor een vragenlijst van Sanquin in te 
vullen. Er wordt een bloedmonster van de 
donor afgenomen en tijdens de operatie neemt 
de assistente een monster van de heupkop af 
voor de kweek. De heupkop zelf gaat in een 
speciale pot, die net als alle monsters en formu-
lieren een sticker met een uniek donatienum-
mer krijgt.” Ondanks de extra handelingen 
werken Hu en zijn team graag mee. “Het is 
belangrijk dat er voldoende bot is. Gelukkig is 
er een behoorlijke voorraad, daarom kiezen 
we de donors heel selectief. Onze voorkeur 
gaat uit naar mannelijke donors. Hun heup-
kop is vaak groter en het is ook steviger bot.”

Kant-en-klare chips
Sanquin geeft na de screening 65 procent van 
de gedoneerde heupkoppen zonder bewerking 
weer terug aan ziekenhuizen. Orthopedisch 
chirurgen halen vervolgens zelf op de OK het 
spongieuze deel eruit. Van Kats: “Dat is best 
opmerkelijk. Stel je voor dat de Bloedbank 
zakken volbloed uitgeeft aan een ziekenhuis, 
dat er zelf rode cellen, bloedplaatjes en plasma 
van moet maken. Bij Sanquin zijn we daarom 
ruim tien jaar geleden begonnen met het 
verwerken van heupkoppen tot kant-en-klare 
botproducten. Die bewerking vindt plaats in 
een cleanroom, waar de heupkoppen worden 
schoongemaakt, verzaagd en vermalen tot 
botchips in verschillende maten van grof-
heid. Wij zijn de enige botbank in Nederland 
die deze chips leveren. Ze kunnen gebruikt 
worden voor het vullen van kleine en grotere 
botdefecten, ze zijn alleen ongeschikt als er 
een groot botdeel hersteld moet worden. Het 
voordeel is dat de chips op een veilige en ge-
controleerde manier zijn bereid. De kwaliteit 
is constant en ze kunnen snel ontdooid en 
toegepast worden.” Epyng Hu is erg te spreken 
over deze botproducten. “Zelf maken kost tijd 
en levert niet per se betere kwaliteit op.” Zijn 
collega Wim Schreurs heeft een botmolen op 

Het vermalen van bot

de OK staan. “Bij grote defecten bewerken we 
de heupkoppen liever zelf. De OK is minder 
steriel dan een cleanroom, maar het bot 
wordt direct in de patiënt gezet. Bij tijdsdruk 
zijn de chips van Sanquin handiger.”

Nieuwe producten
Van de 25.000 heupkoppen die jaarlijks 
in Nederland vervangen worden, worden 
er 4.000 aangeleverd voor transplantatie; 
1.500 aan de Botbank van Sanquin, 2.000 
aan weefselbank Bislife in Leiden en 500 aan 
kleinschalige botbanken binnen ziekenhuizen. 
Tachtig procent van de heupkoppen is daad-
werkelijk geschikt voor transplantatie. Van 
Kats, Hu en Schreurs zijn alle drie lid van de 
Botbank Adviesraad, waarin actuele ontwik-
kelingen zoals het voorraadbeheer besproken 
worden. Zal de vraag naar donatiebot stijgen? 
Hu: “Dat is lastig te voorspellen. De bevolking 
vergrijst, waardoor het aantal heupprothesen 
toenemen. Maar die prothesen worden van 
steeds betere kwaliteit, dus duurt het langer 
voor revisies nodig zijn.” Van Kats: “Sanquin 
werkt momenteel aan een grotere botbank, 
onderdeel van de nieuwe unit Tissues & Cells 
(T&C). In de nieuwe unit zullen we efficiënter 
kunnen werken en meer onderzoeksmogelijk-
heden hebben. We willen graag proactief 
nieuwe botproducten ontwikkelen, bijvoorbeeld 
geïmpregneerd met antibiotica.” Schreurs: 
“In het verleden hebben wij onderzocht of het 
zin heeft antibiotica toe te voegen aan donor-
bot, om het infectierisico na heupprothesen 
te verkleinen. Dat is een laboratoriumstudie 
geweest, geen klinisch onderzoek omdat we 
daar enorme aantallen patiënten en veel 
geld voor nodig hebben. Ook het onderzoek 
naar het toevoegen van bio-actieve groei-
factoren aan donorbot staat stil wegens geld-
gebrek. Er zijn wel klinische studies bij dieren 
geweest om te onderzoeken of die groeifactoren 
het proces van botintegratie versnellen. Wie 
weet kan Sanquin deze onderzoeken oppakken. 
Verder zou er onderzoek kunnen komen naar 
het toepassen van stamcellen samen met 
donorbot, om genezing van necrotisch bot-
weefsel te bespoedigen.”

Sjors van Kats (Jaguariuna (Brazilië), 1967) studeerde 
medische biologie aan de Universiteit Utrecht. Hij promo-
veerde in 1997 aan het Erasmus MC en werkte als post-
doctoraal onderzoeker aan het Erasmus MC en het Clinical 
Research Institute of Montreal, Canada. In 2002 werd hij 
hoofd van de Hartkleppenbank van het Erasmus MC. 
In 2007 vertrok hij naar Brazilië, waar hij als hoofd Research 
& Development werkte binnen de Botbank in Rio de Janeiro. 
Sinds 2010 is Van Kats hoofd van de Botbank van Sanquin.
j.vankats@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/sjors-jorge-van-kats/9/15b/ba5

Wim Schreurs (Winterswijk, 1957) studeerde geneeskunde 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn vervolgopleiding 
doorliep hij ook in Nijmegen, in het Radboudumc, waar hij 
vervolgens ging werken als orthopedisch chirurg. In 1994 
promoveerde hij op een onderzoek naar femoral impaction 
bone grafting (toepassing van donatiebot in de bovenbeen-
zijde). Schreurs is gespecialiseerd in heupprothesen bij heel 
jonge patiënten en heuprevisies. Hij is voorzitter van de Bot-
bank Adviesraad en voorzitter van de Adviesraad van het 
Landelijk Register Orthopedische Implantaten.
wim.schreurs@radboudumc.nl

Epyng Hu (Roermond, 1961) studeerde geneeskunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. In het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen volgde hij de vooropleiding 
orthopedie, zijn specialisatie volgde hij in het Radboudumc. 
Van 1996 tot 2000 was Hu als orthopedisch chirurg verbonden 
aan het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, vanaf 2000 
werkt hij in het CWZ. 
Hu is gespecialiseerd in sport- en schouderblessures en heup-
prothesiologie. Hij is de oprichter van het Schouder Centrum 
Nijmegen en lid van de Botbank Adviesraad.
h.hu@cwz.nl
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Extra screening tijdens 
zwangerschap lijkt effectief

Diagnostiek

John Ekkelboom

Rhesus c-negatieve zwangere vrouwen kunnen, 
als ze antistoffen maken tegen de rode bloed-
cellen van hun Rhesus c-positieve baby, een 
kind krijgen met ernstige bloedarmoede. Om 
dit tijdig vast te stellen en zo nodig te behan-
delen, wordt hen sinds juli 2011 een extra 
screening aangeboden, waarbij Sanquin het 
bloed van de toekomstige moeder controleert 
op genoemde antistoffen. Een evaluatie 
toont nu aan dat deze aanvullende controle 
een positief effect heeft. Het aantal ernstig 
zieke baby’s lijkt af te nemen.

Alle zwangere vrouwen in Nederland – onge-
veer 180.000 per jaar – kunnen in de twaalfde 
week van hun zwangerschap hun bloed laten 
onderzoeken op infectieziekten, bloedgroepen 
en antistoffen tegen bloedgroepantigenen. 
Deze Prenatale Screening Infectieziekten en 
Erytrocytenimmunisatie (PSIE) staat onder 
regie van het Centrum voor Bevolkingsonder-
zoek (CvB) van het RIVM en wordt uitgevoerd 
door vele medische laboratoria in het land. 
Uit een studie van Joke Koelewijn, waarop zij 
als onderzoeker bij Sanquin in 2009 promo-
veerde, bleek dat er jaarlijks gemiddeld toch 
nog onverwacht vier kinderen ter wereld 
kwamen met ernstige bloedarmoede door 
hemolytische ziekte. Ondanks de screening 
waren deze patiëntjes dus gemist. Dit zo-
genaamde OPZI-onderzoek (Opsporing en 
Preventie van ZwangerschapsImmunisatie) 
toonde tevens aan dat de moeders van deze 
zieke kinderen bijna altijd Rhesus c (Rhc)-
negatief waren. Koelewijn licht toe dat deze 
vrouwen antistoffen kunnen maken tegen 
de erytrocyten van Rhc-positieve kinderen. 
“Als die antistoffen de placenta passeren, 
bestaat de kans dat ze zich hechten aan de 
rode bloedcellen van de baby. Het mogelijke 
gevolg is een ernstige bloedarmoede, waar-
aan het kind kan overlijden. Ook stijgt het 
gehalte van bilirubine in het bloed, een stofje 
dat ontstaat tijdens de afbraak van rode 
bloedcellen. Na de geboorte is dat gevaar-
lijk omdat een kind nog niet zelf in staat is 
bilirubine op te ruimen. Een teveel van dit 
afvalproduct kan leiden tot kernicterus, een 
aandoening die gepaard gaat met hersen-
beschadigingen.”

Twaalfde week
Koelewijn adviseerde destijds in haar OPZI-
rapport om Rhc-negatieve vrouwen voortaan 
een tweede keer tijdens hun zwangerschap 
te screenen. De Gezondheidsraad nam dat 
advies over en sinds juli 2011 worden alle 
zwangere vrouwen die tijdens de twaalfde 
week Rhc-negatief blijken – dat is ongeveer 
18 procent van het totaal – nog eens in de 
27e week gescreend. Dat moment van controle 
was vooral een praktische keuze omdat RhD-
negatieve vrouwen dan ook worden gecon-
troleerd op RhD-antistoffen. Masja de Haas, 
clustermanager Immunologische Diagnostiek 
bij Sanquin, vertelt dat haar afdeling de 
tweede screening voor geheel Nederland 
uitvoert. “Dit gebeurt centraal zodat je bij een 
positieve bevinding meteen vervolgonderzoeken 
in gang kunt zetten. Wij bepalen de titer 
van de antistof en doen een ADCC-test – de 
antistof-afhankelijke cellulaire cytotoxiciteit – 
die voorspelt hoe groot de kans is dat de 
antistoffen het bloed van het kind afbreken. 
Boven de afkapwaarden slaan we alarm. 
Dan moet er intensievere zorg komen. Het 
kan zijn dat een inleiding van de bevalling 
nodig is of dat het ongeboren kind een intra-
uteriene transfusie moet krijgen. Voor dat 
laatste gaan moeder en kind naar het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC), dat 
beschikt over een expertisecentrum voor 
bloedgroepproblemen in de zwangerschap. 
En na de bevalling kan het nodig zijn om 
een kind fototherapie en bij uitzondering een 
wisseltransfusie te geven om het bilirubine in 
het bloed af te breken.”
De vraag was of de invoering van de extra 
screening van Rhc-negatieve vrouwen in 
2011 ook daadwerkelijk het gewenste effect 
heeft. Koelewijn en De Haas wilden dat 
graag evalueren. Koelewijn, die ook docent 
Master of Science Verloskunde in het AMC is, 
vroeg aan Yolentha Slootweg om dit onder-
zoek op zich te nemen. Slootweg volgde als 
klinisch verloskundige in het LUMC op dat 
moment de master bij Koelewijn en pakte dit 
onderwerp voor de masterthesis aan. Vanaf 
1 oktober 2011 volgde ze twee jaar lang 
de Rhc-negatieve vrouwen bij wie voor het 
eerst bij de screening in de 27e week bloed-
groepantistoffen waren aangetroffen. In die 
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periode gold dat voor 99 van de ruim 62.000 
Rhc-negatieve vrouwen (0,16 %). Slootweg: 
“Ik heb de betreffende verloskundige zorg-
verleners benaderd en gevraagd of we deze 
99 vrouwen voor onze studie mochten inclu-
deren. In totaal waren 89 vrouwen bereid om 
mee te werken. We hebben vervolgens gekeken 
of de kinderen gezond waren geboren, een 
intra-uteriene transfusie hadden gehad of 
fototherapie hadden gekregen na de geboorte. 
Verder hebben we geprobeerd de risicofactoren 
in kaart te brengen.”

Vlokkentest en vruchtwaterpunctie
Bij de zoektocht naar risicofactoren sprongen 
er drie het meest in het oog. Zo waren de 
89 vrouwen vrijwel allemaal eerder zwanger 
geweest. De onderzoekers vermoeden dat 
er daardoor vóór de nieuwe zwangerschap 
al antistoffen in het bloed van die vrouwen 
aanwezig waren. In de twaalfde week is de 
titer daarvan nog zo laag, dat die op dat 
moment nog niet valt te detecteren. Een 
andere risicofactor is een eerdere bloedtrans-
fusie. Ten slotte lijken ook de vlokkentest en 
een vruchtwaterpunctie tijdens de zwanger-
schap het risico op immunisatie te verhogen. 
Gezien dit mogelijke risico benadrukt Lieve 
Christiaens, gynaecoloog in het UMCU en 
voorzitter van de PSIE-commissie van het 
RIVM, dat er nu voor Rhc-negatieve vrouwen 
een goed alternatief is. “We zijn een enorme 
slag aan het maken. Het is inmiddels moge-
lijk om trisomie 21 via DNA-fragmenten van 
de placenta in het bloed van de moeder op 
te sporen. Dan hoef je geen vlokkentest te 
doen, met kans op foetomaternale transfusie. 
Bij een vruchtwaterpunctie is dat risico op 
theoretische gronden kleiner en daarom heeft 
dit onderzoek bij Rhc-negatieve vrouwen de 
voorkeur boven een vlokkentest.”
Een opvallend resultaat uit de evaluatie is 
dat er in de twee jaar durende observatie bij 
de 89 gevolgde zwangere vrouwen slechts 
twee kinderen met een ernstige hemolytische 
ziekte waren geboren. Slootweg, die over 
enkele jaren onder andere op deze studie 
wil promoveren: “Een van hen kreeg een 
intra-uteriene transfusie en het andere kind 
een wisseltransfusie na de geboorte. Vóór de 
invoering van de extra screening in 2011 lag 

het gemiddelde op vier ernstig zieke kinderen 
per jaar. We denken dat er dankzij de screening 
eerder wordt ingegrepen indien dat nodig is. 
Zo werden dertien vrouwen ingeleid en kreeg 
bij vijf van hen het kind na de geboorte toch 
nog fototherapie.” Koelewijn vult aan dat 
inleiden waarschijnlijk een belangrijke rol 
speelt bij het terugdringen van het risico. 
“Als de antistof-titer hoog is, wacht je niet 
meer totdat de vrouw zelf gaat bevallen bij 
gemiddeld veertig weken. De titer van de 
antistof en de permeabiliteit van de placenta 
nemen aan het einde van de zwangerschap 
toe. Doordat je eerder inleidt – gemiddeld was 
dat negen dagen – kun je voorkomen dat een 
kind zo ernstig ziek wordt dat het een wissel-
transfusie nodig heeft, wat toch de nodige 
risico’s met zich meebrengt.”

Verder perfectioneren
Christiaens ziet in de resultaten van de evalu-
atie een bevestiging van het nut van de extra 
screening in de 27e week. Als gynaecoloog 
wordt ze regelmatig geconfronteerd met Rhc-
negatieve vrouwen die antistoffen hebben 
die gericht zijn tegen de bloedgroep van hun 
kind. “Het is natuurlijk veel beter om een 
levensbedreigende ziekte te voorkomen door 
vroeg in te grijpen dan achteraf zware thera-
pieën in te moeten zetten.” Ook De Haas, die 
hoofdonderzoeker was van deze evaluatie, 
beschouwt de tweede screening als winst. 
Wel vindt ze verder onderzoek noodzakelijk 
om het controlesysteem te perfectioneren. 
“In veel andere Europese landen worden alle 
zwangere vrouwen extra gescreend tijdens 
hun zwangerschap. Ik vind het belangrijk 
om te blijven kijken of we goed zitten met 
het identificeren van de subpopulatie die 
je een tweede keer screent. Zou je niet nog 
meer vrouwen moeten screenen? Wie missen 
we nog? Ik wil graag onderzoeken of er toch 
nog kinderen worden geboren met onver-
wachte hemolytische ziekte. Verder moeten 
we nadenken over het tijdstip van de extra 
screening. Nu is dat om praktische redenen 
in de 27e week van de zwangerschap. Mis-
schien moeten we naar bijvoorbeeld de 30e 
week, omdat de titer dan hoger is. Het kan 
zijn dat je dan nog beter kunt voorkomen dat 
baby’s ernstig ziek worden.”

Joke Koelewijn (Den Haag, 1954) volgde de opleiding tot 
verloskundige in Amsterdam, de docentenopleiding aan 
de VU in Amsterdam en studeerde beleid en management 
gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
In 2009 promoveerde ze op een onderzoek naar opsporing 
en preventie van zwangerschapsimmunisatie (OPZI). 
Ze was eerstelijnsverloskundige in Dordrecht, docent aan de 
Verloskunde Academie Rotterdam en docent bij de Master 
of Science Verloskunde in het AMC. Momenteel werkt zij 
(opnieuw) als onderzoeker bij Sanquin en als docent bij de 
huisartsopleiding van het UMCG.
j.koelewijn@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/joke-koelewijn/17/848/781

Masja de Haas (Velsen, 1966) studeerde geneeskunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. In 1991 trad ze in dienst bij het 
CLB. Vier jaar later promoveerde ze op een onderzoek naar 
IgG Fc receptor type III. Vervolgens kreeg ze de opdracht bin-
nen het CLB de vertaalslag te maken tussen ontwikkelingen 
in de research en innovatie binnen de diagnostiek. In 2008 
werd ze afdelingshoofd en sinds november 2010 is zij cluster-
manager Immunohematologische Diagnostiek van Sanquin.
m.dehaas@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/masja-de-haas/87/40a/362/en

Yolentha Slootweg (Valkenburg ZH, 1986) studeerde verlos-
kunde aan de Verloskunde Academie Amsterdam. Ze volgde 
de master Verloskunde in het AMC, waarvoor ze een thesis 
schreef over de extra screening van Rhesus-negatieve vrouwen 
tijdens hun zwangerschap. Ze was eerstelijns verloskundig 
waarneemster in de regio Leiderdorp en klinisch verloskundige 
in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Deze laatste functie 
vervult ze sinds eind 2009 in het LUMC.
y.m.slootweg@lumc.nl
http://nl.linkedin.com/pub/yolentha-messemaker/23/753/165

Lieve Christiaens (Wingene, België, 1950) studeerde genees-
kunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. In Utrecht 
volgde ze de opleiding tot gynaecoloog en promoveerde ze in 
1981 op een onderzoek naar bloedstelping in de menstruerende 
uterus. Ze is lang lid geweest van de Gezondheidsraad. Nu is 
ze gynaecoloog en associate professor in het UMCU, lid van 
de programmacommissie neonatale hielprikscreening en 
voorzitter van de PSIE-commissie.
l.christiaens@umcutrecht.nl
http://nl.linkedin.com/pub/lieve-christiaens/1a/931/157
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Ziekenhuizen grijpen zelden 
mis door vijftien miljoen
typeringen donorbestand

Diagnostiek

Frank van Kolfschooten

Sanquin startte elf jaar geleden op verzoek 
van de Landelijke Gebruikersraad met het 
typeren van het donorbestand op 22 bloed-
groepantigenen naast ABO en Rhesus D. 
Inmiddels heeft Sanquin liefst 15 miljoen 
typeringen uitgevoerd. De getypeerde 
voorraad levert belangrijke tijdwinst op 
bij spoedeisende transfusies bij patiënten 
met irregulaire erytrocyten-antistoffen. Het 
getypeerde bloed wordt ook ingezet voor 
de preventie van immunisatie tegen erytro-
cytenbloedgroepen bij diverse patiënten-
groepen. Gebruikers in ziekenhuizen zijn 
tevreden over deze enorme operatie.

De Landelijke Gebruikersraad (LGR) liet 
Sanquin in 2004 weten behoefte te hebben 
aan erytrocytenproducten met meer typeringen 
dan alleen ABO en Rhesus D. Dat was voor 
Sanquin reden om een in de wereld uniek 
project te starten: de opbouw van een bestand 
van volbloeddonors met de bloedgroepen O 
en A, met typeringen op de aan- of afwezig-
heid van nog eens 22 bloedgroepantigenen. 
Levering van bloed uit zo’n getypeerd bestand 
had als groot voordeel dat transfusielaboratoria 
van de Nederlandse ziekenhuizen, zonder 
tijdverlies gangbare erytrocytenproducten 
uit de in het ziekenhuis aanwezige voorraad 
konden gebruiken bij spoedeisende transfusies 
bij patiënten met irregulaire antistoffen tegen 
bepaalde antigenen op de erytrocyten. En als 
het ziekenhuis de gewenste getypeerde een-
heden zelf niet in voorraad had, zou Sanquin 
die snel kunnen leveren uit eigen (grotere) 
voorraad, zonder eerst geschikte donors te 
hoeven oproepen.
Bestuurlijke voortrekker van dit project binnen 
Sanquin was Jeroen de Wit, vice-voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Sanquin. 
“Bijzonder aan het project was dat we met 
de ziekenhuizen heel precies zijn gaan kijken 
welke typeringen we nodig hadden en in 
welke hoeveelheden. Met die streefpercentages 
zijn we aan de slag gegaan, om de kans zo 
klein mogelijk te maken dat bloedproducten 
niet op voorraad zijn. Inmiddels zijn we elf 
jaar en vijftien miljoen typeringen verder en 
kunnen we vaststellen dat het project een 
succes is geworden.”

Preventie
De opbouw van het donorbestand sloot ook 
uitstekend aan bij de CBO-richtlijn Transfusie 
die in 2011 van kracht werd. Deze richtlijn is 
bedoeld voor de preventie van immunisatie 
tegen erytrocytenbloedgroepen bij verschillende 
patiëntengroepen: vrouwen onder 45 jaar en 
patiënten met auto-immuunhemolytische 
anemie, myelodysplastisch syndroom, hemo-
globinepathieën of met een klinisch relevante 
erytrocytenantistof. Deze patiënten krijgen 
preventief Rh fenotype, K en soms ook Duffy 
(Fy), Kidd (Jk) en Ss compatibel donorbloed. 
“Door de CBO-richtlijn 2011 is de vraag 
naar getypeerd bloed verder toegenomen en 
heeft Sanquin nog meer werk gemaakt van 
het vinden van voldoende donors met de 
gewenste typeringen”, zegt Nico Vreeswijk, 
manager Relatiebeheer Sanquin en secretaris 
van de LGR.
De streefpercentages zijn bij negentien anti-
genen gehaald. Bij drie antigenen moesten de 
waarden om praktische redenen worden bij-
gesteld. Ziekenhuizen vragen vaker s-negatieve 
eenheden aan dan verwacht op basis van 
de frequentie van dit antigeen in de Neder-
landse populatie. “Daar zijn we nu boven het 
aanvankelijke streefpercentage gaan zitten”, 
zegt Vreeswijk. “Het streefpercentage voor 
k-negatieve donors hebben we niet gehaald 
omdat de frequentie in de Nederlandse popu-
latie lager was dan we dachten. De streef-
waarde voor Kpa-negatieve donors hebben 
we nog niet gehaald omdat in verband met 
het groter dan verwachte gebruik van Kpa-
negatieve eenheden het streefpercentage flink 
opgehoogd is, maar dat zullen we in de loop 
van het jaar bereiken.”
Dat het getypeerde donorbestand nu min of 
meer compleet is betekent niet dat Sanquin 
achterover kan leunen, zegt Vreeswijk. “We 
blijven jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen nieuwe 
typeringen doen, waarvan alleen al 800.000 
typeringen van de 40.000 nieuwe donors 
die we elk jaar werven ter vervanging van 
gestopte donors.”

Positief
Henk Russcher, klinisch chemicus in het Eras-
mus MC in Rotterdam, is zeer te spreken over 
het getypeerde donorbestand. “Het is erg 
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praktisch om bloedproducten in voorraad te 
hebben liggen waarvan je de typeringen van 
de antigenen kent. Dat verbetert de patiënt-
veiligheid. Als je die typeringen niet kent kost 
het tijd, geld en mankracht om het te achter-
halen. Tijd word je niet gegeven in acute 
situaties en geld en mankracht besteden we 
liever aan andere medische zaken.”
Het Erasmus MC heeft als grootste transfusie-
laboratorium van Nederland veel bloed-
producten op voorraad en kan daar volgens 
Russcher in meer dan 90% van de gevallen 
uit putten. “En als we de gewenste typeringen 
zelf niet hebben zijn ze vrijwel altijd op voor-
raad bij Sanquin in Dordrecht. Dan hebben 
we het binnen maximaal een dag in huis en 
meestal binnen een uur bij een spoedgeval.”
Bij sommige patiëntencategorieën, bijvoor-
beeld hemoglobinepathieën, laat het Erasmus 
MC het er niet op aankomen, zegt Russcher. 
“Als we weten dat we zulke patiënten moeten 
behandelen, bestellen we al enkele dagen 
van tevoren bloed, voor het geval Sanquin in 
Dordrecht het niet heeft en er een landelijke 
search moet worden gedaan voor bloedzakjes. 
Het is heel vervelend om tegen een patiënt te 
moeten zeggen dat hij uren moet wachten op 
bloed.”
Het buitenland kijkt jaloers naar het getypeerde 
donorbestand, zegt Russcher. “In andere 
landen moet je veel meer capriolen uithalen 
om geschikt bloed te krijgen.”
Ook André van Rossum, klinisch chemicus in 
het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, is zeer 
positief over het getypeerde donorbestand. 
”Als middelgroot perifeer ziekenhuis grijpen 
we in minder dan 1% van de gevallen mis in 
onze eigen voorraad. Wij hebben veel minder 
vaak complexere bloedproducten nodig dan 
een academisch ziekenhuis. Voor ons zit de 
grote meerwaarde in de tijdwinst bij spoed-
gevallen. Zoals bij vrouwen met fors vaginaal 
bloedverlies bij de geboorte, die we RhD- én 
cEK-compatibel willen transfunderen om 
immunisatie te voorkomen, mocht die vrouw 
later nóg een kind willen. In het verleden 
moesten we in die situatie vaak wachten op 
geschikt bloed of we kozen noodgedwongen 
voor alleen RhD-compatibel bloed.”

BloodMatch
Sanquin is recent een onderzoek gestart 
onder de naam BloodMatch, dat onder meer 
zichtbaar zal maken wat de hele typerings-
operatie heeft opgeleverd. Sanquin heeft veel 
geld geïnvesteerd in bloedgroepautomaten 
en informatiesystemen. En er zijn vaste 
kosten voor de tests en de reagentia en de 
medewerkers die dagelijks bezig zijn met de 
typeringen. Ook de logistieke mogelijkheden 
om altijd voldoende voorraad met bepaalde 
typeringen beschikbaar te hebben zullen 
in kaart gebracht worden. “Tegenover deze 
investeringen en kosten staan de gezond-
heidswinst voor patiënten en de kosten-
besparingen die het oplevert dat ziekenhuizen 
niet zelf hoeven te typeren,” zegt Vreeswijk. 
“De optelsom van kosten en baten willen we 
vergelijken met de situatie in enkele andere 
landen.”
BloodMatch moet ook antwoord geven op de 
vraag of compatibel transfunderen gezond-
heidswinst oplevert voor de verschillende 
patiëntengroepen of dat bepaalde antigenen 
in de praktijk geen risico’s opleveren. “Sanquin 
probeert door efficiënter te werken kosten 
zo laag mogelijk te houden. Zo hebben we 
bijvoorbeeld in eigen huis een gevalideerde 
test ontworpen waarmee we veel sneller en 
efficiënter en tegen een lagere prijs antigenen 
kunnen bepalen.”
Vanuit datzelfde streven naar efficiënter werken 
is Sanquin per 1 januari 2015 teruggegaan 
van elf uitgiftepunten van bloed naar zeven. 
“Sommige ziekenhuizen zijn daardoor op 
wat grotere afstand van een uitgiftepunt van 
bloed komen te zitten. Dat zouden ze als een 
achteruitgang kunnen zien, maar in feite is 
de afstand tussen Sanquin en de ziekenhuizen 
aanzienlijk kleiner geworden door de opbouw 
van dit getypeerde donorbestand. Ze hebben 
nu immers de meeste bloedproducten zelf al 
in voorraad.”

Jeroen de Wit (Helmond, 1953) studeerde Farmacie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. In Den Haag volgde hij de 
opleiding tot ziekenhuisapotheker en werkte in die functie 
tot 1986, toen hij directeur werd van de toenmalige Bloed-
bank Friesland. In 1995 werd hij directeur van de Bloedbank 
Noord Nederland. In 1998 trad De Wit toe tot de Raad van 
Bestuur van Sanquin, waarvan hij sinds 2000 vicevoorzitter is.
j.dewit@sanquin.nl
http://www.linkedin.com/pub/jeroen-de-wit/13/704/324

Nico Vreeswijk (Leiden, 1958) is manager Relatiebeheer 
Sanquin. Van 1979-1986 werkte hij als analist op een klinisch 
chemisch laboratorium van het Hofpoort Ziekenhuis in 
Woerden. Daarna was hij werkzaam bij het CLB in Amsterdam, 
de Bloedbank Leiden en Gamma Biologicals Nederland. 
In 2001 werd hij beleidsmedewerker Diagnostiek en in 2006 
manager Relatiebeheer Sanquin.
n.vreeswijk@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/nico-vreeswijk/0/4b2/1a1

Henk Russcher (Dordrecht, 1978) is sinds 2010 klinisch 
chemicus in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. 
Hij studeerde scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In 2006 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op een 
proefschrift over glucocorticoïd receptoren en gevoeligheid 
voor cortisol.
h.russcher@erasmusmc.nl
http://nl.linkedin.com/pub/henk-russcher/6/a6b/811 

André van Rossum (Zegveld, 1974) is sinds 2010 klinisch 
chemicus in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag. Hij 
studeerde scheikunde aan de Vrije Universiteit te Amster-
dam en Voeding & Toxicologie aan de Open Universiteit 
Nederland. In 2005 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op een proefschrift over de pathofysiologie van 
de ziekte van Wegener.
apvrossum@bronovo.nl

André van Rossum
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‘Het water in de rivier de Nijl verandert in bloed’, 
uit de Gouden Haggada, folio 10v, Catalonië, ca 1320
British Library, Londen

Aäron houdt de staf boven de rivier de Nijl 
en slaat ermee op de waterspiegel. Prompt 
verandert water in bloed. De vissen in de 
rivier sterven en het water is ondrinkbaar 
geworden, niet alleen van de Nijl maar al het 
water in Egypte. Honger, dorst en de onhoud-
bare stank van rottende vis tergt en kwelt de 
Egyptenaren. De Bijbelse vertelling is als een 
cartoon verbeeld in een Joods religieus boekje 
uit de late middeleeuwen. Dode vissen drijven 
ondersteboven in de bloedrode Nijl en op de 

achtergrond zijn mannen met pikhouwelen 
naarstig op zoek naar andere bronnen voor 
drinkwater maar zij vinden alleen maar bloed. 
Overal bloed, het levensvocht bloed is een 
rampzalige plaag geworden.

Het miniatuur verbeeldt de eerste van de tien 
plagen, die volgens het Bijbelboek Exodus door 
god over Egypte werden afgeroepen. Opeen-
volgend zijn de episodes uit het verhaal van 
de Joodse slavernij en de uittocht uit Egypte 
in kleurrijke illustraties verbeeld en vormen 
tezamen een uitzonderlijk stripverhaal met 
aansluitend in fraai handschrift geschreven 
Hebreeuwse teksten. Het boekje is een Haggada, 
die rond 1320 gemaakt is voor een rijke Joodse 
familie in Barcelona.
Haggada, letterlijk vertaald ‘verhaal’ of 
‘vertelling‘, is de onder Joden gebruikte naam 
voor het boekje waaruit gelezen wordt tijdens 
de Sederavond, de avond waarmee de viering 
van Joods Pasen begint.1 Tijdens ‘Pesach’ wordt 
de uittocht van het Joodse volk uit Egypte her-
dacht. Naast het verhaal van de Exodus bevat 
de Haggada ook tekst en uitleg over de volg-
orde van de gebruiken tijdens de viering van 
de Sederavond en over de specifieke gerechten 
die daarbij worden gegeten. Een belangrijk 
deel van de tekst is bestemd voor kinderen, 
want de goddelijk opdracht aan het Joodse 
volk is om hun kinderen over de uittocht te 
vertellen.2 Waarschijnlijk omdat de Haggada 
voornamelijk in huiselijk kring wordt gebruikt 
en bovendien voor een groot deel een lees-
boek is voor kinderen wordt door de eeuwen 
heen aan de makers veel vrijheid gegeven. 
In tegenstelling tot andere joodse religieuze 
boekwerken is de Haggada meestal rijkelijk 
versierd met fraaie en kleurrijke illustraties.

Het laten maken van een Haggada gaf in de 
middeleeuwen vermogende Joden de kans hun 
rijkdom en goede smaak in volle omvang 
tentoon te spreiden. Het tekenen en inkleuren 
van de miniaturen en het in schoonschrift over-
schrijven van teksten nam enige maanden in 
beslag en vergde een buitengewone bekwaam-
heid. Bovendien moesten perkament en inkt 
worden aangeschaft, destijds prijzige materi-
alen. Het unieke manuscript getuigt temeer 
van de welvarendheid van de opdrachtgever 

Bloedplaag

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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door het rijkelijk gebruik van kostbaar blad-
goud in alle tekeningen. Het kleine maar kost-
bare het boekje draagt dan ook tegenwoordig 
de titel De Gouden Haggada.3

Volgens het boek Exodus stuurde God Mozes 
naar Egypte om de Israëlieten na een periode 
van 400 jaar slavernij te bevrijden en uit dit 
land weg te geleiden naar het Beloofde Land. 
Omdat Mozes echter bang was dat hij door zijn 
vermeende spraakgebrek de boodschap niet 
goed aan de farao zou kunnen overbrengen 
stuurde God hem zijn broer Aäron tegemoet. 
Samen verschenen zij voor de farao en ver-
zochten hem hun volk te laten gaan. Hun 
bede had echter een averechts effect, de farao 
riep op de slavenarbeid van de Joden juist 
te verzwaren. Daarop riep God tien plagen 
over Egypte af. Allereerst beval hij Mozes en 
Aäron naar de Nijl te gaan om daar de farao 
te ontmoeten. Toen Aäron zijn staf geheven 
hield boven de Nijl en op het water sloeg 
veranderde het Nijlwater in bloed, overal in 
Egypte was het water bloed geworden.
Op het miniatuur staat op de voorgrond links 
de gekroonde farao onder een baldakijn aan 
de oever van de rivier. Hij wijst naar Aäron 
aan de overkant, die zijn wonderstaf boven 
het water houdt. Naast Aäron staat zijn broer 
Mozes, die naar het bloedrode water wijst en 
naar de doden vissen die ondersteboven in 
de rivier drijven. Aan de voeten van de farao 
spoelen de eerste dode vissen al aan. De drie 
bebaarde heren dragen allen een lang gewaad 
met cape. Op de achtergrond slaan twee baard-
loze mannen in tuniek hun pikhouwelen in 
de grond. Alle figuren zijn nogal sjabloon-
achtig en stijfjes getekend. In de langgerekte 
lichamen en de plooival van de gewaden 
is de invloed herkenbaar van de gotiek die 
destijds in Frankrijk floreerde. Het kleurpalet is 
weliswaar beperkt maar door de compositie 
en het gebruik van helderblauw, bloedrood en 
bovenal overdadig goud is de afbeelding van 
de bloedplaag, van dood, dorst en verderf, 
een juweel geworden. 

Sederavond 2015 wordt gevierd op vrijdag 3 april.
Exodus 13:8: ‘En vertel uw kinderen die dag: “Zo gedenk ik 
wat de HEER voor mij heeft gedaan toen ik wegtrok uit Egypte”.’
De Gouden Haggada behoort nu tot de collectie ven de 
British Library: www.bl.uk/turning-the-pages/?id=47111807-
4e9a-43de-be65-96f49c3d623c&type=book

houdt zich vooral bezig met donor searches 
ten behoeve van stamcel- en solide orgaan-
transplantaties met specifiek aandachtsgebied: 
HLA & matching. Judith Somers heeft als 
aandachtspunt de klinische vragen en het 
verrichten van zoekprocedures naar navel-
strengbloed. Naast haar adviserende taken 
houdt Wendy Swelsen zich bezig met innova-
tieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de 
implementatie van de Next Generation 
Sequencing techniek in het HLA lab. Er is 
intensief overleg tussen de ATI consulenten 
en de kliniek in de vorm van een wekelijkse 
searchbespreking en laagdrempelig tele-
fonisch- en emailcontact. 

De oprichting van de ATI schiep mooie kansen 
om de verschillen in beleid bij de zoekproce-
dure naar onverwante stamceldonors tussen 
de drie academisch medische centra (AMC, 
VUmc en Erasmus MC) in kaart te brengen 
en, waar mogelijk, te stroomlijnen. Dit heeft 
geleid tot een eenduidiger beleid rondom 
de procedures voor het verrichten van HLA 
typeringen en het zoeken van (on)verwante 
stamceldonors.

Service

Junior Lardy, Judith Somers en Wendy Swelsen

Advisering Transplantatie 
Immunologie

In 2011 werd na centralisatie van de twee 
Sanquin HLA laboratoria (locatie Amsterdam 
en Dordrecht) de afdeling Advisering Trans-
plantatie Immunologie (ATI) opgericht. Het 
doel van de samenvoeging was tweeledig; 
het inrichten van een ‘state of the art’ HLA 
lab (backoffice) en het oprichten van een 
aparte afdeling gericht op het geven van 
advies op maat (frontoffice).

De klant had behoefte aan een vast aan-
spreekpunt, een herkenbaar gezicht, mensen 
met wie ze snel zaken konden bespreken en 
regelen. De afdeling ATI vervult deze advise-
rende rol en vormt daarmee de ‘frontoffice’ 
van het HLA laboratorium. Door de nauwe 
interactie tussen de ATI en het HLA lab is de 
ATI ‘consulent’ in staat om de vertaalslag te 
maken tussen HLA-vakinhoudelijke aspecten 
en ‘klinische’ vragen. ATI treedt hierbij op als 
intermediair tussen enerzijds de internationale 
donorinstanties Europdonor en Eurotrans-
plant en anderzijds de academisch medische 
centra AMC, VUmc en Erasmus MC. Naast de 
adviserende rol verzorgen de ATI consulenten 
ook bij- en nascholing op het gebied van 
transplantatie immunologie. 
De meeste transplantatiecentra in Nederland 
beschikken over een eigen HLA laboratorium 
van waaruit de advisering plaatsvindt. In de 
praktijk blijkt dat er verschillen in beleid, 
procedures en criteria voor donorselectie zijn 
tussen de diverse centra.
ATI participeert actief in de landelijke HOVON 
HLA werkgroep. Deze in 2014 opgerichte 
werkgroep bestaat uit HLA deskundigen 
van alle HLA laboratoria, enkele klinici en 
een vertegenwoordiger van Europdonor en 
heeft als doel het verbeteren van onderlinge 
samenwerking en het landelijk uniformeren 
van de search- en selectieprocedure van 
onverwante stamceldonors en navelstreng-
bloedtransplantaten.

Aandachtsgebieden
Sinds de pensionering van Kees Sintnicolaas, 
in juni 2014, bestaat de ATI uit Junior Lardy, 
Judith Somers en Wendy Swelsen. De conti-
nuïteit van advisering voor de drie centra 
is hiermee gewaarborgd. Alle drie hebben 
ze een eigen aandachtsgebied. Junior Lardy 

1

2

3

V.l.n.r. Wendy Swelsen, Junior Lardy en Judith Somers
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Babette Prick Annemieke Laarhoven

Babette Prick
12 december 2014
Clinical aspects of Postpartum 
Hemorrhage
Promotores: 
Prof. dr. D.J. van Rhenen en 
prof. dr. E.A.P. Steegers
Co-promotores: Dr. J.J. Duvekot 
en dr. A.J.G Jansen
Erasmus Universiteit

Dit proefschrift beschrijft studies 
naar het erytrocytentransfusie-
beleid in het kraambed. De 
WOMB trial is een non-inferi-
ority trial die acuut anemische 
kraamvrouwen includeerde 
na een fluxus postpartum (Hb 
concentratie 4,8 to 7,9 g/dL), 
zonder ernstige anemische 
klachten. Hierbij werd erytro-
cytentransfusie dan wel 
expectatief beleid vergeleken. 
De primaire uitkomstmaat was 
fysieke vermoeidheid, gemeten 
met de Multidimensional 
Fatigue Inventory, op dag drie 
postpartum.
Resultaten toonden aan dat een 
erytrocytentransfusie de fysieke 
vermoeidheid licht vermindert. 
De hypothese dat een expecta-
tief beleid niet inferieur is aan 

erytrocytentransfusie kon niet 
worden bewezen. Het verschil 
in fysieke vermoeidheid was 
echter klein en lijkt niet klinisch 
relevant. Het vóórkomen van 
complicaties en de opnameduur 
waren vergelijkbaar tussen de 
beide studie-armen, al hadden 
vrouwen die gerandomiseerd 
waren voor expectatief beleid 
een kans van 10-15% om als-
nog een transfusie te krijgen.
Een predictiemodel identificeerde 
verschillende klinische varia-
belen (primipariteit, meerling, 
hoeveelheid bloedverlies en Hb 
concentratie) die de noodzaak 
voor transfusie in tweede instan-
tie voorspelden. Toevoeging van 
kwaliteit van leven scores ver-
beterde het predictiemodel. Na 
externe validatie kan dit model 
en bijbehorende formule (die de 
individuele kans op een trans-
fusie bij een initieel expectatief 
beleid voorspelt) een belangrijke 
rol spelen bij advisering en 
klinische besluitvorming.
Een kosteneffectiviteitsanalyse 
die gebruik maakte van een 
direct medisch perspectief 
demonstreerde dat kosten voor 
vrouwen in de transfusie-arm 
significant hoger waren dan 
kosten in de expectatieve arm 
(respectievelijk 1.957,00 euro 
versus 1.707,00 euro).
De onderzoekers gaan ervan uit 
dat de resultaten van deze studie 
de implementatie van een 
expectatief beleid bij acuut ane-
mische vrouwen na een fluxus 
postpartum rechtvaardigen.

Annemieke Laarhoven
30 januari 2015
Pediatric Immune Thrombocyto-
penia: Catching platelets
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Copromotores: dr. M. de Haas, 
dr. G. Vidarsson en dr. M.C.A. 
Bruin
Universiteit van Amsterdam

In dit proefschrift staat het ont-
rafelen van de pathogenese en 
het identificeren van factoren 
van invloed op het ziektebe-
loop van immuun-gemedieerde 
trombocytopenie (ITP) op de 
kinderleeftijd centraal. ITP is 
een auto-immuunziekte, ge-
kenmerkt door een geïsoleerde 
trombocytopenie (tekort aan 
bloedplaatjes). ITP openbaart 
zich door plotseling optreden 
van bloedingen, zoals bloed-
neuzen en hematomen. ITP is 
bij veel kinderen een spontaan 
herstellend ziektebeeld met een 
matige tot zeer ernstige bloe-
dingsneiging, waarbij zo’n 25% 
van de kinderen een langdurige 
tot chronische vorm ontwikkelt. 
Er wordt behandeld op grond 
van de bloedingsneiging, met 

Proefschriften

intraveneus immuunglobuline 
(IVIg) of corticosteroïden. Er 
wordt verondersteld dat met 
name autoantistoffen gericht te-
gen trombocyten verantwoorde-
lijk zijn voor versnelde afbraak 
van trombocyten via IgG-Fc 
receptor-gemedieerde fagocytose 
door macrofagen. In dit proef-
schrift wordt aangetoond dat 
regulatoire T cellen (Treg), in 
tegenstelling tot gepubliceerde 
gegevens voor volwassenen met 
ITP, goed functioneren en in 
normale aantallen aanwezig 
zijn in het bloed van kinderen 
met nieuw gediagnosticeerde 
ITP. Daarnaast vertonen zowel 
T-effector cellen als Treg een 
verhoogde activiteit gedurende 
actieve ziekte. Bij onderzoek 
naar Fc-gamma receptoren 
(FcgR), zijn de bevindingen 
uit eerder onderzoek bevestigd 
(Breunis et al., 2008) en het FcgR 
polymorfisme FCGR2C*C-ORF 
geïdentificeerd als risicofactor 
voor het ontstaan van ITP. 
Verder waren varianten van de 
FcgRIIb geassocieerd met een 
beter spontaan herstel en het al 
dan niet reageren op IVIg. Tot 
slot is met twee nieuw-ontwik-
kelde testen het dysfunctioneren 
van trombocyten in patiënten 
met chronische ITP vastgesteld. 
De bevindingen uit dit proef-
schrift zullen mogelijk bijdragen 
aan de therapiekeuze bij ITP op 
de kinderleeftijd, zodat therapie 
met IVIg gericht gegeven kan 
worden.

www.sanquin.nl/proefschriften
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Innovatie in screening: 
van research naar praktijk

Jaarsymposium NVB en TRIP Vers bloed niet beter 
dan bewaard bloed

De researchafdeling Bloed-
overdraagbare Infecties van 
Sanquin heeft enkele jaren 
geleden een gevoelige PCR-test 
ontwikkeld voor het testen op de 
aanwezigheid van het Hepatitis E 
virus (HEV). HEV infecties komen 
relatief veel voor in Nederland, 
wat onder andere blijkt uit de 
screening van donaties die ge-
bruikt worden voor Omniplasma. 
In het Nationaal Screenings-
laboratorium Sanquin (NSS) is 
in 2013 en 2014 de HEV NAT-
test (Nucleic acid Amplification 
Test) van Hologic en Grifols en 
van Roche Diagnostics vergele-
ken met de Sanquin in-huis HEV 
PCR test. Deze vergelijking is 
uitgevoerd op twee voor het NSS 
onbekende platforms voor NAT-
screening: de Procleix Panther 
System (Grifols) en de cobas® 
6800 System (Roche).
De gevoeligheid van de HEV-
testen was vergelijkbaar, echter 
de gevoeligheid van de Sanquin-
test kan tot 10x verhoogd worden 
door een groter testvolume te 
gebruiken van het te onderzoe-
ken monster. Deze optie is niet 
mogelijk met de gebruikte plat-
forms van Grifols en Roche, om-
dat deze systemen gestandaar-
diseerde testvolumes gebruiken. 
Voor confirmatieonderzoek biedt 
de Sanquin test dan ook grote 
voordelen.
Daarnaast heeft de ervaring die 
NSS heeft opgedaan met boven-
genoemde platforms uitgewezen 
dat beide kandidaat zijn om de 
huidige systemen uit 2008 te 
vervangen ten gunste van een 
nog efficiëntere en daarmee 
meer kosteneffectieve NAT-
screening van bloeddonaties op 
HBV, HCV en HIV.

Op woensdag 20 en donderdag 
21 mei 2015 vindt weer het 
jaarlijkse symposium van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Bloedtransfusie gezamenlijk met 
Hemo- en Biovigilantiebureau 
TRIP plaats bij de ReeHorst in 
Ede. 
Thema voor de woensdag is 
‘IJzer’, het thema voor de 
donderdag is ‘Patient Blood 
Management en ijzerstapeling’.

Key note speakers
De key note speaker op woens-
dag is Tomas Ganz (UCLA) over 
‘Erythroferrone and its role in 
iron homeostasis”.
Op donderdag is dat Norbert 
Gattermann (Heinrich Heine 
Universität Düsseldorf) over 
‘The problem of iron overlaod in 
MDS patients’.

Naast diverse plenaire en parallel-
sessies gericht op de beide 
thema’s zijn er zoals gebruike-
lijk weer sessies voor klinisch 
transfusieonderwijs en is er 
aandacht voor laboratorium-
diagnostiek, casuïstiek en donor-
zaken. Ook posterwalks en orals 
op het brede terrein van bloed 
en transfusiegeneeskunde ont-
breken niet. Accreditatie is aan-
gevraagd bij diverse verenigingen.

www.nvb-trip-symposium.nl

Voor bloedtransfusies bij ernstig 
zieke patiënten is vers bloed 
niet beter dan langer bewaard 
bloed. Dat is de conclusie van 
de grootste internationale, ge-
randomiseerde studie tot nu toe 
uitgevoerd, waarbij vanuit 
Nederland zeven ziekenhuizen 
en Sanquin Bloedvoorziening 
deelnamen. Al jaren is er 
controverse over een mogelijk 
voordeel van vers bloed. Uit 
deze studie blijkt dat verse rode 
bloedcellen niet tot meer over-
leving leiden. Het twistpunt lijkt 
daarmee geslecht. De uitkomst 
betekent dat er voor behande-
laren geen reden is om per se 
verse rode bloedcellen te bestel-
len, en voor de bloedbank geen 
noodzaak om de houdbaarheids-
termijn van bloed te verkorten.
Het in Canada geïnitieerde on-
derzoek werd uitgevoerd op de 
intensive care afdelingen onder 
2430 ernstig zieke patiënten die 
een bloedtransfusie nodig had-
den. De patiënten werden ver-
deeld over twee gelijke groepen. 
De ene helft kreeg bloed dat 
maximaal zeven dagen daar-
voor was afgenomen. Voor de 
andere helft werd de gebruike-
lijke ziekenhuispraktijk gevolgd: 
de oudste bloedzak werd het 
eerst gepakt. Gemiddeld was dit 
bloed 22 dagen bewaard, met 
een maximum van 35 dagen. 
Sanquin voorzag voor deze studie 
de ziekenhuizen twee maal per 
week met bloed van twee à drie 
dagen oud. Het onderzoek ver-
liep dubbelblind, de afname-
datum was niet zichtbaar voor 
de behandelaren.

Referentie
Lacroix J et al. Age of Transfused Blood in 
Critically Ill Adults. N Engl J Med 17 March 
2015 [Epub ahead of print].

Actueel

Exposities Galerie Joghem

Sanquin bezit een van de oudste 
bedrijfscollecties van Nederland. 
In 1959 startte Joghem van 
Loghem (wetenschappelijk 
directeur (CLB) van 1950 tot 
1978) met het verzamelen van 
kunst voor het CLB. De in 1985 
opgerichte Kunstcommissie 
organiseert maandelijks een 
expositie in de naar Van Loghem 
genoemde galerie: ‘Galerie 
Joghem’. 
De maandelijkse exposities zijn 
op werkdagen te bezoeken van 
08.30-16.30 uur.

April/mei
Nathalie Mannaerts
Juni/juli
Vroman 100
Expositie t.g.v. de 100e geboorte-
jaar Leo Vroman

www.exposities.sanquin.nl

Agenda Actueel Exposities
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Arthur Lahr
Desideri Erasmi 
Roterdami Operum Omnia (verzameld werk Erasmus) 
deel 2, 1703
Uitgever Petrus van der Aa
Gekocht tijdens bezoek aan Moskou

“Ik kende Sanquin al omdat ik vanuit Crucell 
in 2007 gesprekken met Sanquin heb gevoerd 
omdat Crucell actief wilde worden op het 
gebied van plasma-eiwitten. Samen hebben 
we een aantal samenwerkingsprojecten op-
gezet. Dit heeft er na mijn vertrek bij Crucell 
toe geleid dat ik in 2013 werd gevraagd om 
lid van de Raad van Toezicht van Sanquin te 
worden. Binnen de Raad van Toezicht breng 
ik industriële achtergrond en ervaring met 
het aangaan van partnerships. Bij Crucell heb 
ik ook gezien wat de rol van toezichthouder is 
ten opzichte van de Raad van Bestuur”, zegt 
Arthur Lahr.
Arthur Lahr studeerde natuurkunde in Delft. 
“Omdat mijn vader en grootvader beiden 
arts waren, dacht ik altijd dat ik ook arts 
zou worden. Maar ik heb toch besloten om 
natuurkunde te gaan studeren, dat vond 
ik een mooie intellectuele uitdaging. Van 
medicijnen had ik toen het – onjuiste – beeld 
dat je alleen maar arts kon zijn en ik wilde 
meer variatie. Bij natuurkunde had ik het 
beeld dat ik daarmee in het bedrijfsleven kon 
gaan werken en dat trok me erg aan.” Na 
zijn afstuderen ging Lahr als ingenieur bij 
Unilever werken in een internationale baan 
en reisde de hele wereld over. In 1996 rondde 
hij zijn MBA bij Insead af. In 1994 maakte 
hij de overstap naar McKinsey, een consul-
tancybureau, en werkte zes jaar in Amsterdam 
en New York, waar hij aan technologische 
en strategische projecten werkte. In 2001 
kreeg hij de kans om toch in een medische 
omgeving te werken en werd directielid van 
Crucell. 
“Ik heb me eerst ingelezen in pathologie, 
immunologie, celbiologie etc. om me de 
basiskennis bij te brengen. Als business 
developer heb ik veel met wetenschappers 
opgetrokken om partners te vinden voor 
onze programma’s. Crucell werd in 2011 
overgenomen door Johnson & Johnson. Het 
was jammer voor onze vrijheid, maar er 
kwamen meer financiële middelen om onze 
pijplijn van producten naar de markt te 
brengen. Sinds mijn vertrek bij Crucell doe ik 
een aantal verschillende dingen, ik ben onder 
andere betrokken bij een investeringsmaat-
schappij voor social entrepreneurship en bij 
een technische startup.”

“Ik vind het interessant dat Sanquin drie 
pijlers heeft, de bloedvoorziening in de pu-
blieke sector, een sterk onafhankelijke 
research, en een commerciële tak: de productie 
van plasmageneesmiddelen, reagentia en 
diagnostiek. Sanquin moet een goede partner 
zijn voor commerciële partijen. In die com-
merciële activiteiten is een sterke professiona-
lisering nodig. Zo moet er veel gebeuren om 
in de productie de kwaliteit op het vereiste 
niveau te krijgen voor de Amerikaanse markt. 
Daarvoor is een cultuurverandering nodig. 
Die processen hebben tijd nodig. Het hybride 
karakter van Sanquin past uitstekend bij alle 
activiteiten in de drie pijlers. Er zijn cultuur-
verschillen, maar de verschillende takken 
hebben die ook nodig. De overheid heeft wel 
heel sterk de wens geuit dat genomen risico’s 
in een tak geen invloed mogen hebben op 
activiteiten in een andere tak.”
“Als Raad van Toezicht moeten wij ons goed 
laten informeren. Vervolgens moeten wij met 
de Raad van Bestuur de discussie aangaan 
over de strategie en de diverse dossiers. De 
Raad van Bestuur leidt de organisatie en zet 
de lijnen uit en als Raad van Toezicht moet 
je heel terughoudend zijn. Wij hebben de 
strategie tot schaalvergroting in de vorm 
van contracten met commerciële partners 
onderschreven. Ook de inbedding van de 
patiëntdiagnostiek van divisie Diagnostiek 
in de nieuwe alliantie is goed voor de schaal-
vergroting naar een diagnostisch centrum die 
veel testen uitvoert.”
“Dit is nu de tijd om te focussen op de huidige 
uitdagingen van Sanquin, en niet om met 
nieuwe strategische vergezichten bezig te zijn. 
Wij moeten ervoor zorgen dat de ingezette 
strategie kan worden uitgevoerd. Dat gaat 
natuurlijk lukken als iedereen zich realiseert 
dat dat van belang is en iedereen doet wat 
vanuit zijn verantwoordelijkheid nodig is.”

Arthur Lahr
Focussen op de huidige 
uitdagingen van Sanquin

Anneke de Regt

Profiel


