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Recent is de HOVON-82 studie
afgerond, waarbij de effectiviteit
is gemeten van bloedplaatjes
behandeld met de Intercept-
methode om pathogenen te
doden. Deze studie was voortijdig
beëindigd omdat een primair
eindpunt – meer dan 20% lagere
opbrengsten na transfusie – in
de studie-arm ruimschoots was
gehaald. Daarom wordt op dit
moment een vervolgonderzoek
uitgevoerd met een andere
pathogeenreductie-methode.
Met deze zogenaamde Mirasol-
methode wordt vitamine B2 aan
bloedplaatjes toegevoegd en ver-
volgens belicht met UV-B licht.
De werkzaamheid van deze
bloedplaatjes wordt geëvalueerd
in de PREPAReS studie. In deze
gerandomiseerde multicenter
studie zullen 618 patiënten 
worden geïncludeerd. Er wordt
beoordeeld of er in de Mirasol-
groep niet meer bloedingen
voorkomen dan in de controle-
groep, een primair eindpunt 
dat in steeds meer studies als 
klinisch-relevant criterium wordt
gebruikt. Daarnaast wordt onder-
zocht of transfusieopbrengsten
verschillen en of patiënten meer
transfusies nodig hebben.
Inmiddels doen in Nederland
twee centra mee, het Haga-
Ziekenhuis (Den Haag) en het
LUMC (Leiden). Buitenlandse
centra die gaan deelnemen
bevinden zich in Bern, Luzern 
en Sankt Gallen (Zwitserland) 
en Bergen (Noorwegen).
Naast het klinische gedeelte
wordt er ook gekeken naar de
kwaliteit van de bloedplaatjes
door middel van laboratorium-
testen. Deze kwaliteitsmetingen
kunnen achteraf worden gerela-
teerd aan de klinische uitkomst
van de transfusie.
www.trialregister.nl

Sanquin ontvangt één tot twee
keer per jaar een verzoek voor de
levering van IgA deficiënte
erytrocyten, en in mindere mate
ook voor IgA deficiënt plasma en
trombocyten. Patiënten met een
IgA deficiëntie hebben kans op
een anafylactische reactie wan-
neer ze een transfusie ontvangen
met een bloedcomponent dat
IgA bevat. Deze patiënten zijn
bijvoorbeeld voor transfusie bij
hemato-oncologische behande-
lingen of grote cardiovasculaire
chirurgie afhankelijk van bij-
zondere bloedproducten die ont-
daan zijn van IgA (gewassen
erytrocyten) of van bloedproduc-
ten afkomstig van IgA deficiënte
donors. In navolging van diverse
landen gaat Sanquin nu donors
selecteren die IgA deficiënt zijn.
Voor het aanleggen van een IgA
deficiënt donorbestand zullen
15.000 mannelijke donors
gescreend worden, die reeds toe-
stemming hebben gegeven voor
trombocytaferese, zodat op deze
wijze ook IgA deficiënte aferese-
trombocyten kunnen worden
verkregen. Dit zal naar schatting
20-30 bevestigde IgA deficiënte
donors opleveren. Door deze
selectie zullen waarschijnlijk 
alle bloedgroepen in het IgA
deficiënte donorbestand zijn ver-
tegenwoordigd. Doel is om vrij-
gegeven IgA deficiënt plasma op
voorraad te hebben voor IgA
deficiënte patiënten met in de
voorgeschiedenis een anafylacti-
sche reactie op bloed(producten)
en aangetoonde IgA antistoffen.
In het geval van een indicatie
voor trombocytentransfusie bij
IgA deficiënte patiënten, is er
een bestand met IgA deficiënte
trombocytaferese donors
beschikbaar. De verwachting is
dat dit donorbestand binnen één
tot anderhalf jaar bereikt is.
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ben een wijziging ondergaan.
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wezigheid van deze natuurlijke
antistollingsfactoren in Cofact®

is van belang bij het voorkomen
van trombotische complicaties
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complex. In de SPC van Cofact 
is de samenstelling daarop aan-
gepast.
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Redactioneel

Anneke de Regt

Per 1 juli 2011 wordt de de Prenatale
Screening Infectieziekten en Erytrocyten-
immunisatie aangepast en zal ook bij
Sanquin via foetaal maternaal DNA het RhD
antigeen van het nog ongeboren kind 
worden vastgesteld. Sanquin test ook bloed
van overleden weefseldonors op infecties.
Hiervoor zijn speciale testmethodes 
ontwikkeld. Marijke Overbeeke, boegbeeld
van de immunohematologische diagnostiek,
verlaat Sanquin. Met de komst van Marieke
von Lindern gaat Sanquin meer aandacht
besteden aan bloedvormende stamcellen
bestemd voor cellulaire therapieën.
In dit nummer verder aandacht voor de tool-
box voor lookback-procedures bij eventuele
besmetting met bloedproducten, onderzoek
naar TRALI, uitbreiding van het pakket 
proliferatieve bloedziekten, onderwijs voor
klinisch chemici, donoronderzoek, kwaliteit
en veiligheid van trombocyten en promoties.

U kunt de edities van Bloedbeeld ook vinden
op de website van Sanquin:
www.sanquin.nl/bloedbeeld
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Al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw krijgen zwangere
vrouwen in Nederland een bloedonderzoek aangeboden. 
In het begin bleef dit beperkt tot het bepalen van de ABO-
bloedgroep en het opsporen van antistoffen tegen syfilis.
Door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en nieuwe
testmethoden is dat screeningsprogramma echter in de loop
der jaren fors uitgebreid. Zo kwamen er in 1967 de bepaling
van het RhD-antigeen en een erytrocytenantistofscreening
laat in de zwangerschap voor RhD-negatieve vrouwen bij, 
in 1969 de postnatale anti-RhD-Ig profylaxe, in 1989 de 
controle op dragerschap van hepatitis B, in 1998 de scree-
ning op irregulaire erytrocytenantistoffen (IEA) vroeg in de
zwangerschap bij alle vrouwen en zes jaar later de controle
op HIV. Het doel van al deze onderzoeken is te voorkomen
dat een kind genoemde infecties krijgt en om hemolytische

ziekte van de foetus en pasgeborene (HZFP) tijdig op te sporen.
Een ernstige hemolytische ziekte kan zonder behandeling 
leiden tot blijvende handicaps en zelfs tot de dood.

Deze Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocyten-
immunisatie (PSIE) staat onder regie van het Centrum voor
Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM. Frithjofna
Abbink, programmacoördinator PSIE, vertelt dat het nood-
zakelijk is dat de onderzoeken in het land overal uniform
worden uitgevoerd. “Onze regiokantoren – de RCP’s
(Regionale Coördinatie Programma’s) – zijn verantwoorde-
lijk voor de regionale coördinatie van de uitvoering van het
landelijke bevolkingsonderzoek en hebben daartoe 
contacten met verloskundigen, gynaecologen, verloskundig
actieve huisartsen en laboratoria. Ieder jaar worden onge-
veer 185.000 vrouwen rond de 12e week van hun zwanger-
schap in ons land gescreend, waarmee we maar liefst een
bereik hebben van ruim 99 procent. Dat is natuurlijk 
fantastisch.” Dankzij al deze inspanningen worden jaarlijks
ongeveer 950 vrouwen met hepatitis B, syfilis en/of HIV 
opgespoord, bij circa 1300 vrouwen IEA gevonden en bij 
zo’n 27.750 vrouwen vastgesteld dat ze RhD-negatief zijn.

OPZI-studie
De minister heeft op basis van het advies van de Gezond-
heidsraad besloten de PSIE te wijzigen. Per 1 juli 2011 worden
de wijzigingen van kracht. Abbink benadrukt dat de aanpas-
singen zich beperken tot de preventie van zwangerschaps-
immunisatie en gebaseerd zijn op wetenschappelijk onder-
zoek. Een daarvan is de OPZI-studie die werd uitgevoerd 
binnen een samenwerkingsverband tussen Sanquin Bloed-
voorziening en het Academisch Medisch Centrum en waarop
Joke Koelewijn in 2009 promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij zit namens de Koninklijke Nederlandse
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) in de commissie
Deskundigheidsbevordering PSIE. Koelewijn evalueerde
onder andere de introductie van de IEA-screening in 1998.
“Die introductie was destijds gebaseerd op een rapport van 
de Gezondheidsraad. Het advies van de raad kwam voort uit
het feit dat er nog steeds kinderen met ernstig hemolytische
ziekte werden aangetroffen. Duidelijk was dat niet alleen
RhD-antistoffen, maar ook non-RhD-antistoffen daar verant-
woordelijk voor waren.”

Niet iedereen was het in 1998 eens met de invoering van de
IEA-screening, weet Koelewijn. Verloskundigen, huisartsen en
gynaecologen protesteerden omdat volgens hen de voor- en
nadelen van dat extra onderzoek nog onvoldoende in kaart
waren gebracht. Niemand wist precies hoe vaak het 
probleem voorkwam en hoeveel fout-positieve uitslagen 
de IEA-screening zou geven, waardoor vrouwen onnodig 

Diagnostiek

Op basis van wetenschappelijk onderzoek
en op advies van de Gezondheidsraad
wordt op 1 juli aanstaande de Prenatale
Screening Infectieziekten en Erytrocyten-
immunisatie aangepast. Zo worden in
week 27 van de zwangerschap voortaan
alle Rhesus (Rh)c-negatieve vrouwen 
nogmaals op erytrocytenantistoffen
gescreend. Tevens wordt bij alle RhD-
negatieve vrouwen naast de antistof-
screening ook foetaal DNA uit het bloed
gewonnen voor de RhD-typering van het
ongeboren kind. Dit laatste onderzoek
moet voorkomen dat zwangere vrouwen
onnodig antenataal anti-RhD immuno-
globuline (anti-RhD-Ig) krijgen toegediend,
zoals nu gebeurt.

Verbetering bloedonderzoek zwangere vrouwen

John Ekkelboom

v.l.n.r.
Fritjofna Abbink
Masja de Haas
Joke Koelewijn



Andere dosering
Verder nam Koelewijn de antenatale anti-RhD-Ig-profylaxe
onder de loep die alle RhD-negatieve vrouwen sinds 1998 
tijdens de 30e week van hun zwangerschap krijgen. In het
buitenland waren al verschillende studies naar het effect
hiervan gedaan en die gaven allemaal een positief resultaat.
Toch wilde Koelewijn de Nederlandse situatie nog eens 
bekijken, omdat wij hier een andere dosering toepassen. 
“In ons land krijgen de vrouwen eenmaal 1000 IE voor de
geboorte, terwijl in het buitenland die hoeveelheid wordt 
verdeeld in twee porties van 500 IE in week 28 en week 34.
Onze evaluatie laat zien dat die eenmalige antenatale toe-
diening een halvering oplevert van het aantal vrouwen met
RhD-antistoffen. Je voorkomt daarmee dus aardig wat
immunisaties, wat vooral van belang is wanneer zo’n vrouw
later opnieuw zwanger wordt van een RhD-positief kind.”

Deze winst heeft echter ook een keerzijde. Op dit moment
krijgen namelijk alle RhD-negatieve vrouwen tijdens de
zwangerschap anti-RhD-Ig profylaxe, terwijl ongeveer 
40 procent van hen een RhD-negatief kind draagt en dus
geen anti-RhD-Ig nodig heeft. Anti-RhD-Ig is een schaars
bloedproduct dat wordt gewonnen uit het plasma van 
vrouwen die zelf ooit RhD-antistoffen hebben aangemaakt
tijdens hun zwangerschap. Nederland telt ongeveer 250 van
dergelijke donors. Zeker gezien de schaarste van het product
en de inzet van die vrouwen is het belangrijk er zorgvuldig
mee om te gaan. Maar ook voor dat onnodig toedienen is nu
een oplossing bedacht. Het is mogelijk om via foetaal DNA,
dat aanwezig is in het moederbloed, het RhD-antigeen van
het kind al voor de geboorte vast te stellen.

Foetaal DNA
Naar die foetale typering heeft prof. dr. Ellen van der Schoot,
manager van de researchafdeling Experimentele Immuno-
hematologie van Sanquin, veel onderzoek gedaan. Zij liet
zich inspireren door wetenschappers die in 1997 in The Lancet
publiceerden dat zij voor het eerst hadden aangetoond dat er
foetaal DNA in het bloed van de moeder voorkomt. Inmiddels
heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een test om dit DNA
voor RhD te typeren. Ook deze test wordt toegevoegd aan de
PSIE en zal plaatsvinden in week 27. Blijkt hieruit dat een
RhD-negatieve vrouw een kind draagt dat RhD-positief is,
dan volgt een antenatale anti-RhD-Ig toediening zodat het
immuunsysteem van de moeder zelf geen anti-RhD gaat
maken. Is het kind RhD-negatief, dan kan die behandeling
uitblijven.

Abbink van het RIVM licht toe dat na de introductie van de
foetale typering de bestaande navelstrengbloedbepaling nog
tijdelijk zal worden gehandhaafd. Op dit moment moet de

‘Via foetaal DNA in moederbloed 
RhD-antigeen kind bepalen’
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ongerust zouden worden gemaakt. Bovendien was er over
een ander punt enige twijfel. Tegelijkertijd met de introductie
van de IEA-screening werd in 1998 naast de postnatale anti-
RhD-Ig profylaxe ook een antenatale anti-RhD-Ig profylaxe
in week 30 van de zwangerschap ingevoerd. Koelewijn: 
“Na de eerdere invoering van de postnatale profylaxe was
het aantal kinderen met ernstige hemolytische ziekte wel
afgenomen, maar er waren nog steeds vrouwen die ook 
tijdens de zwangerschap RhD-antistoffen maakten. Dit kan
doordat rode bloedcellen van het kind naar de moeder 
lekken. De antenatale profylaxe zou die immunisatie 
moeten tegengaan, maar de wijze van aanpak behoefde
eigenlijk nog verder onderzoek.”

Anti-Rhc gevaarlijker
Om het nut van de wijzigingen uit 1998 te evalueren, heeft
Koelewijn anderhalf jaar lang alle vrouwen gevolgd die in
Nederland bij de eerste controle rond de 12e week IEA had-
den, met uitzondering van vrouwen met RhD-antistoffen.
Het bleek dat de zogenaamde non-RhD-IEA bij 1 op de 300
zwangerschappen voorkwamen. Hoewel deze non-RhD-IEA
tijdens de studieperiode dankzij tijdige behandeling geen
sterftegevallen tot gevolg hadden, werden 21 kinderen wel
ernstig ziek en hadden enkelen van hen bijvoorbeeld intra-
uteriene transfusies nodig. Ook bracht de onderzoekster in
kaart welke antistoffen de grootste kans geven op ernstige
hemolytische ziekte. “Anti-RhE komt het meeste voor en
daarna anti-Rhc. Maar anti-Rhc is veel gevaarlijker voor 
het kind. Van de Rhc-positieve kinderen wordt ongeveer 
10 procent ernstig ziek, terwijl dat bij RhE-positieve kinderen
2 tot 3 procent is. Het is dus belangrijk extra alert te zijn op
anti-Rhc, zodat je op tijd kunt ingrijpen. “

Er is volgens Koelewijn nog een andere reden voor deze extra
alertheid. Ze heeft namelijk onderzocht of alle ernstig zieke
kinderen eigenlijk wel worden opgespoord tijdens de eerste
screening. Immers, in theorie kunnen na die screening cellen
lekken van kind naar de moeder, waardoor de moeder alsnog
antistoffen kan gaan maken. Koelewijn achterhaalde retro-
spectief over een periode van twee jaar hoe vaak er gevallen
van ernstige HZFP waren geweest bij vrouwen met een 
negatieve screening. Ze benaderde daarvoor alle maat-
schappen van gynaecologen en kinderartsen en bloedbanken.
“We zagen dat in die periode zeven ernstig zieke kinderen
niet waren gevonden. Dat is 25% van alle gevallen van 
ernstige ziekte door non-RhD-antistoffen. Opvallend was dat
anti-Rhc telkens de boosdoener was. Daarom is nu besloten
om de PSIE uit te breiden en voortaan in de 12e week ook te
typeren voor Rhc en in de 27e week het bloed van Rhc-
negatieve vrouwen nogmaals op erytrocytenantistoffen en
dus op anti-Rhc te screenen.”



partner direct na de bevalling een buisje navelstrengbloed
naar het laboratorium brengen om te laten onderzoeken of
het kind RhD-positief is. Abbink: “In dat geval krijgt de 
moeder nog een keer anti-RhD-Ig toegediend. Als de foetale
typering goed werkt, is de navelstrengbloedbepaling niet
meer nodig. Op advies van de Gezondheidsraad heeft de
minister besloten de betrouwbaarheid van deze logistieke
wijzigingen in de PSIE 1 jaar na invoering te evalueren. 
De minister heeft het advies van het RIVM overgenomen dat
gedurende de evaluatieperiode zowel de foetale typering als
de navelstrengbloedbepaling centraal zullen worden uit-
gevoerd door Sanquin. Als na een jaar blijkt dat de foetale
RhD-typering ook logistiek goed uitvoerbaar is, vervalt de
afname van navelstrengbloed in zijn geheel.”

DNA-isolatierobot
Voor Sanquin is vooral de foetale RhD-typering een grote uit-
daging, zegt Masja de Haas. Zij is clustermanager van de
Immunohematologische Diagnostiek, de afdeling die naast
de bestaande tweede erytrocytenantistofscreening bij RhD-
negatieve vrouwen ook de nieuwe tweede screening bij 
Rhc-negatieve vrouwen en de foetale RhD-typering gaat uit-
voeren. Volgens De Haas is Nederland het eerste land ter
wereld dat op zo’n grote schaal de foetale RhD-typering gaat
toepassen. “We hebben daarvoor een nieuwe DNA-isolatie-
robot aangeschaft. Het bijzondere van deze robot is dat die
uit 48 samples tegelijk 1 milliliter plasma DNA kan isoleren.
Die relatief grote hoeveelheid plasma is nodig om het kleine
beetje foetaal DNA in handen te krijgen, zodat we de PCR-test
in meervoud kunnen doen en we zeker genoeg zijn van een
correcte typering.” De Haas vertelt dat haar afdeling kritisch
zal kijken hoe vaak de uitkomsten fout-negatief zijn.

Om de wijzigingen in de PSIE zo duidelijk mogelijk onder de
aandacht te brengen, heeft het RIVM informatiemateriaal
voor het veld gemaakt en is het bestaande draaiboek, waarin
de rollen voor de laboratoria, de verloskundigen, gynaeco-
logen en de huisartsen exact staan omschreven, geactuali-
seerd. Ook heeft het instituut zijn informatiesysteem, dat de
labuitslagen van de zwangere vrouwen uit het hele land 
registreert, aangepast. Abbink hoopt dat de introductie van
de gewijzigde PSIE soepel zal verlopen. Daartoe heeft haar
afdeling een uitgebreid Plan van aanpak deskundigheids-
bevordering opgesteld. Binnenkort worden er voor 
professionals bijscholingsavonden georganiseerd waar 
deskundigen zoals Joke Koelewijn en Marijke Overbeeke van
Sanquin uitleg geven over de komende wijzigingen in de
PSIE. Ook zal een e-learningmodule beschikbaar komen.

Betere zorg
Natuurlijk kosten al die inspanningen en nieuwe testen extra
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geld, maar daarmee wordt een aantal ernstig zieke kinderen
voorkomen. Abbink: “Ook hoeven we het schaarse anti-RhD-
Ig niet meer onnodig toe te dienen. En doordat de foetale
RhD-typering al tijdens de zwangerschap uitsluitsel geeft
over het RhD-antigeen van het kind, is het mogelijk direct na
de bevalling anti-RhD-Ig te geven. Zo verbeteren we de zorg
voor zowel de moeder als het kind.”

Referentie
www.rivm.nl/pns/bloedonderzoek/
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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 werkte als eerstelijnsverloskundige in
Dordrecht, als docent aan de Verloskunde Academie Rotterdam en als onder-
zoeker bij Sanquin. Momenteel geeft ze onderwijs aan de Master of Science
Verloskunde in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en aan de 
huisartsenopleiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen.
joke.koelewijn@tele2.nl
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Bloed van overleden weefseldonors wordt in
Nederland centraal getest op infecties door
de afdeling Virusdiagnostiek van Sanquin.
Maar testen die ontwikkeld zijn voor levende
bloeddonors werken niet altijd even goed
voor ‘dood bloed’. Maarten Koot van de 
afdeling Virusdiagnostiek en Noor Holsboer
van BISLIFE zetten uiteen hoe ze de bloed-
testen hebben aangepast voor postmortem
bloed.

Nederland kent niet alleen een goed 
georganiseerde bloed- en orgaandonatie. 
Ook de donatie van weefsels is strak geregeld.
De not-for-profit organisatie BISLIFE, tot 
januari 2011 bekend onder de naam NBF-BIS,
speelt daarin al sinds 1989 een belangrijke
rol. Het in Leiden gevestigde BISLIFE is name-
lijk de centrale bemiddelaar tussen zieken-
huizen, transplantatiecentra, weefselbanken
en laboratoria in Nederland, Europa en de
Verenigde Staten als het gaat om het uit-
nemen en distribueren van donorweefsels.

Centrale screening
Noor Holsboer, die deel uitmaakt van de
medische staf van BISLIFE en de donor-
processen coördineert: “Werken met donor-
weefsels is een geheel eigen tak van sport. 
Het kent een andere dynamiek en organisatie
dan je bij donorbloed en donororganen ziet.
In tegenstelling tot organen kun je weefsels
bewaren. Dat maakt een uitgebreide en zo
compleet mogelijke medische screening
mogelijk. Organen zijn meestal levens-
reddend, terwijl weefsels over het algemeen 
de kwaliteit van leven van hun ontvangers
verbeteren. En meestal bestaat er geen acuut
levensgevaar bij de ontvanger, zodat je de 
vereiste operaties goed kunt inplannen.”
Naast een bemiddelende rol voor de weefsel-
banken in Nederland heeft BISLIFE zelf ook
een botbank. In Nederland zijn meerdere
weefselbanken, onder andere voor hoorn-
vliezen (cornea), hartkleppen en huid.
Holsboer: “Voor al deze weefselbanken doen
wij de centrale screening van de weefsel-
donors. Daaronder valt zowel het onderzoek
naar de medisch-sociale voorgeschiedenis van
de overleden donor als het testen van het
weefsel op de mogelijke aanwezigheid van

overdraagbare infecties. Net als bij bloed-
donors kijken we naar de mogelijke aanwezig-
heid van de virussen hepatitis B, hepatitis C,
HIV en HTLV en de bacterie die syfilis 
veroorzaakt. Is de donor met een van deze
micro-organismen geïnfecteerd, dan wordt
zijn of haar weefsel niet als donormateriaal
gebruikt.”

Weefsels en bloed
Heeft een overleden patiënt weefsels voor
donatie beschikbaar gesteld, dan wordt dat zo
spoedig mogelijk gemeld bij BISLIFE. “Als de
medische screening van de donor positief uit-
valt, gaat een van de uitnameteams zo snel
mogelijk naar de overledene toe om de 
weefsels uit te nemen”, zegt Holsboer. “BISLIFE
beschikt over eigen bot-, hartklep- en cornea-
teams, omdat uitname van de weefsels en de
daarop volgende reconstructie van de patiënt
om specifieke expertise vraagt. Bovendien
kost zo’n uitname vrij veel tijd. Tijd die zieken-
huisartsen niet altijd meteen kunnen vrij-
maken. In principe neemt overigens iedere
bank zijn eigen weefsels uit, maar in de 
praktijk worden die uitnames zoveel mogelijk
gecombineerd. Er moet bovendien snel
gewerkt worden, want na het overlijden gaat
de kwaliteit van het weefsel natuurlijk achter-
uit.”
De uitgenomen weefsels gaan naar de betref-
fende weefselbanken en worden daar bewerkt,
gekeurd en opgeslagen totdat bekend is of ze
veilig zijn. Die screening op veiligheid loopt
via een andere route. Het BISLIFE-team neemt
niet alleen weefsels uit, maar neemt ook post-
mortem bloed af. Van de weefsels worden 
kweken ingezet om op bacteriën te testen, 
terwijl het bloed wordt getest op bloedover-
draagbare virussen. Holsboer: “Weefselopslag
en infectiescreening via bloed lopen vanaf dat
moment uiteen, want het bloed gaat voor
screening naar Sanquin Bloedvoorziening 
in Amsterdam. Die screening hebben we uit-
besteed omdat Sanquin op dit gebied de 
meeste ervaring en expertise in huis heeft.”

Bruikbaar bloed
Het testen van postmortembloed stelt echter
andere eisen dan het bloed van de levende
bloeddonors waar Sanquin normaal mee te

Diagnostiek

Noor Holsboer (Enschede, 1967) studeerde
Geneeskunde in Leiden. Sinds december 2001 is ze
werkzaam bij BISLIFE (voorheen BIS Foundation).
Sinds 2010 is ze lid van de medische staf. Sinds een
aantal jaar is Holsboer ook coördinator van het
donorscreeningsproces. Hier worden alle weefsel-
donors gescreend en wordt bepaald of de weefsels
veilig zijn voor transplantie.
n.holsboer@bisfoundation.nl
http://nl.linkedin.com/pub/noor-holsboer/a/6a0/538

Maarten Koot (Velsen, 1962) studeerde biologie
aan de UvA en promoveerde bij het CLB, de voor-
loper van het huidige Sanquin, met als onderwerp
de verschillen in virulentie van HIV-1 varianten.
Sinds zijn promotie is hij werkzaam op de afdeling
Virusdiagnostiek van Sanquin. Deze afdeling houdt
zich bezig met de confirmatie van bloedoverdraag-
bare virusinfecties en het screenen en confirmeren
van virusinfecties in weefseldonors. Begin dit jaar
heeft dit laboratorium als enige in Nederland de
vergunning donortestlaboratorium voor post-
mortaal bloed verkregen.
m.koot@sanquin.nl

Ook ‘dood’ bloed 
is betrouwbaar te testen

Pieter Lomans



Maart  Bloedbeeld  9

Scheidingsgel
Koot en Holsboer onderzochten daarom hoe
de betrouwbaarheid van de testen kon worden
vergroot. Holsboer: “Dat begint al bij de
bloedafname. Voor betere testen, heb je beter
bloed nodig. Dus proberen we zo snel mogelijk
– uiterlijk binnen 24 uur – het postmortem
bloed af te nemen. Dat beperkt de degeneratie
van bloedcellen. Meteen koelen draagt daar
ook aan bij. In samenwerking met Sanquin
hebben de uitnameteams geleerd om zo snel
mogelijk het verkregen bloed af te draaien en
te koelen.”
Koot: “Hoe langer het bloed staat, hoe meer
cellen stukgaan. Die celinhoud komt in het
plasma en als dat massaal gebeurt, krijg je
iets wat meer op een ‘gelyseerde aardbei’ lijkt.
Om dat te voorkomen gebruiken we nu bloed-
buizen met een speciale gel erin. Je doet het
bloed in de buis en centrifugeert het geheel.
Tijdens het centrifugeren gaat de gel precies 
tussen de celfractie en het plasma zitten, zodat
beide compartimenten perfect worden
gescheiden. Dat geeft een enorme tijdwinst.
Als de bloedcellen daarna uit elkaar vallen,
komt de inhoud niet meer in het plasma
terecht. De kwaliteit van postmortem bloed
schuift zo naar die van levende donors toe.
Waardoor ook de betrouwbaarheid van de
tests toeneemt.” Bij de afdeling Virus-diagnos-
tiek moesten nog andere zaken worden aan-
gepakt. De fabrikanten geven geen garantie
voor hun test bij het gebruik van postmortem
bloed. “Toch moet er getest worden”, zegt
Koot. “Om de betrouwbaarheid te testen 
hebben we het volgende bedacht. Bij de post-
mortem monsters die negatief zijn getest, 
voegen we een heel klein beetje van een virus
of de antistof toe die we willen kunnen 
detecteren. Datzelfde doen we met het bloed
van gezonde donors. Dan voeren we de testen
uit. Vinden we het virus of de antistof net zo
goed terug in het postmortem materiaal als in
het materiaal van de bloeddonors, dan heeft
de test in het postmortem bloed goed gewerkt
en is die dus ook in de toekomst bruikbaar. 
Zo bootsen we de situatie na van besmet post-
mortem bloed. Deze monsters zijn in de 
praktijk niet voldoende voorhanden, waar-
door een validatie op gevoeligheid van de test
praktisch onuitvoerbaar zou zijn.”

Spion
Bij sommige (moleculaire) testen is het al
mogelijk om een spioncontrole aan de test 
toe te voegen, die verklapt of de test goed is
verlopen. Koot: “Als we testen op genetisch
materiaal van bijvoorbeeld HIV, wordt ook
wat genetisch materiaal toegevoegd dat niet
in HIV voorkomt. Met een PCR-test vermenig-
vuldig je erfelijk materiaal. Vind je vervolgens
geen HIV maar is wel de spioncontrole 
vermeerderd, dan weet je dat de test goed is
verlopen en er dus daadwerkelijk geen HIV 
in zit.”
Om te voorkomen dat testen op grond van
spioncontroles worden afgekeurd, wordt ook
nog van een andere truc gebruik gemaakt. 
De huidige testen zijn vaak zo gevoelig dat bij
gezonde donors meerdere monsters, samen-
gevoegd in een pool, in één keer worden
getest. Koot: “Iets soortgelijks doen we nu ook
bij postmortem monsters. We voegen minder
monsters bij elkaar en vullen dat aan met 
normaal serum aan tot vergelijkbare 
concentraties als bij de bloeddonors. Die 
verdunning zorgt voor een beter testmilieu,
terwijl de test voldoende gevoelig blijft om
infecties goed op te pikken. De test die wij in
gebruik willen nemen van een fabrikant die
wel een eigen postmortem validatie heeft 
uitgevoerd, maakt gebruik van hetzelfde 
principe om afkeur te voorkomen.”
Holsboer is blij met de aanpak van Sanquin:
“Ze testen voor heel Nederland en valideren
de protocollen, waardoor de kwaliteit opti-
maal is.” Ook Finland en Bulgarije laten voor
hun weefsels het postmortem bloed intussen
testen bij Sanquin.

maken heeft, omdat ‘levend bloed’ anders is
samengesteld dan het bloed van overledenen.
Holsboer: “Bloed van overledenen is vaak wat
hemolytischer en enigszins vervuild. Ook de
verhouding tussen cellen en plasma of serum
ligt meestal anders dan bij levende donors.
Soms zie je bloed dat bij het afnemen zo sterk
achteruit is gegaan dat je eigenlijk nauwelijks
nog van bloed kunt spreken. Is dat bloed echt
niet goed meer, dan vragen we of het zieken-
huis nog bloed van de overledene heeft dat
minder dan zeven dagen geleden is afgenomen.
Dan gebruiken we dat om te testen. Want de
gouden regel is: zonder bloedtest geen donor-
weefsel.” Maar ook als er bloed is afgenomen
zijn de moeilijkheden nog niet voorbij.
Maarten Koot, manager Virusdiagnostiek van
Sanquin: “De testen die voor het opsporen van
de virussen en bacteriën zijn ontwikkeld, zijn 
allemaal gebaseerd op basis van bloed van
levende donors”, zegt hij. “Zo’n test bestaat
eigenlijk uit kleine chemische reacties. Die
reacties vereisen een uitgebalanceerd milieu
met de juiste temperatuur, de juiste zout-
concentraties, zuurgraad, sporenelementen
enzovoort. Een test is dus helemaal afgestemd
op het product waarin de virussen en 
bacteriën moeten worden gevonden. En dat 
is in het plasma van gezonde bloeddonors.”
Bloed van donors wordt in een centrifuge
afgedraaid. De zware rode cellen zakken naar
beneden, de witte bloedcellen liggen daar
bovenop en de toplaag bestaat uit plasma 
of serum; een waterige, lichtgele substantie.
Koot: “Dat heldere serum testen we, maar bij
postmortem bloed is dat vaak geen heldere
vloeistof meer, waardoor de testresultaten
minder betrouwbaar worden. Dat is precies 
de reden dat fabrikanten van testen geen
garantie geven voor deze toepassing.”
Die reserves zijn terecht. Koot: “In de praktijk
zien we meer positieve testen dan we mogen
verwachten. Op basis van infecties in de
Nederlandse bevolking en de medische voor-
geschiedenis van de donors kun je berekenen
hoe vaak je ongeveer positief zult testen. In de
praktijk krijgen we veel meer positieve hits.
Daar zitten nogal wat vals positieve uitslagen
bij. De consequentie is, dat we daardoor
goede, niet-geïnfecteerde weefsels afkeuren.
Dat wil je natuurlijk graag voorkomen.”
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Marijke Overbeeke (61), decennialang boeg-
beeld van de afdeling Immunohematologie
Diagnostiek van Sanquin, zet een punt achter
haar carrière.

Dit voorjaar zal ze intens méémaken. “Elk
voorjaar bekroop me het gevoel, dat ik eigen-
lijk naar buiten wilde. Vorig jaar besloot ik: 
ik zal niet nóg een voorjaar binnen zijn.” Het
zijn vooral persoonlijke motieven die Marijke
Overbeeke de werkvloer doen verlaten. Ze wil
de natuur in, met haar vriend, die ouder is
dan zij, vertelt ze. Grappend: “Ik wil hem niet
de berg op hoeven duwen.”
Was ze als achttienjarige besluitvaardiger
geweest, dan had ze wellicht altijd buiten
gewerkt. Maar Marijke twijfelde tussen
geneeskunde en bosbouw en koos voor 
biologie, in Utrecht. “Dan kon ik onderweg
nog kiezen. Na mijn kandidaats deed ik 
genetica én immunologische hematologie bij
de bloedtransfusiedienst van het academisch
ziekenhuis in Utrecht, waar mevrouw Els Borst
hoofd was. Ik werkte op het grensgebied 
tussen genetica en immunologie. Uiteindelijk
heb ik nog veldonderzoek gedaan naar over-
winterende kolganzen. De kant van de veld-
biologie heb ik wel ontwikkeld, maar sinds-
dien volledig in mijn vrije tijd. Ook mijn
vriend, we kennen elkaar bijna veertig jaar,
ken ik uit die wereld.”

Onbenullig
Als verlegen studentje solliciteerde ze in 1975
bij het CLB op een vacature ‘bloedgroep-
genetica’. “De dag na het gesprek kon ik aan
de slag op de afdeling rode cellen. In Utrecht
had ik met witte cellen gewerkt. Dus ik wist
écht niks en niemand maakte mij wegwijs. 
Ik ben met de analisten mee gaan werken. 
Na drie maanden overleed er iemand en kreeg
ik de leiding over een labje, bloedgroepen-
serologie, met zeven analisten. Ik bleef
gewoon mee pipetteren. Terugkijkend was het
de beste leerschool, maar het gebeurde uit
onbenulligheid. Van management had 
niemand nog gehoord en ik deed maar wat.”
Het labje vormde onderdeel van de afdeling
Immunohematologie, geleid door professor
Engelfriet. “Een wereldberoemd man die de
hele wereld afreisde. Ik wilde een aantal

zaken goed laten lopen: inkoop, personeels-
zaken... dat deed ik erbij. Toen Engelfriet met
pensioen ging, in 1992, werd ik afdelings-
hoofd, wat na 2000 manager heette.”

Laagdrempelig
Vooral in de eerste tien jaar had ze de vrijheid
om zich te ontwikkelen tot ‘een enorme 
specialist’. “Dat ik vervolgens wereldberoemd
ben geworden in Nederland”– spreekt zij
lachend – “komt door de cursussen die ik heb
gegeven aan analisten, klinisch chemici in
opleiding en artsen én door de laagdrempelig-
heid waarmee men mij kon bereiken.”
Onderwijs gaf ze bij voorkeur pratend, krijtje
in de hand en dan de cursisten een casus voor-
leggen in drie zinnen. “Het tempo moet niet 
te hoog liggen en je moet aanhaken bij wat
mensen al weten. Dan luisteren ze daarna
beter. De grootste fout die veel docenten
maken is dat ze willen laten zien hoeveel ze
weten. Ik wilde zeker weten dat het óver-
kwam.”
Van de landelijke en internationale advies-
commissies waar ze in deelnam, noemt ze de
RIVM-commissie Prenatale Screening
Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie.
“Op dat laatste gebied ligt mijn kennis bij uit-
stek. Een mooi grensvlak tussen bloedgroepen-
serologie, gynaecologie en kindergeneeskunde
en er is veel gebeurd, niet alleen op Rhesus D-
gebied. Zo wordt de landelijke screening van
zwangeren per 1 juli 2011 uitgebreid met
nieuwe tests om hemolytische ziekte van de
foetus te voorkomen.” (Zie ook artikel op blz.
5, red.).

Teruggedrongen
“Mijn grootste genoegen was het vakgebied
zelf. Door binnen de divisie Diagnostiek voor
ziekenhuizen immunohematologisch onder-
zoek bij zeldzame bloedgroepen en antistoffen
te doen, bundelen we kennis op dat gebied in
Nederland. We helpen problemen met trans-
fusiereacties oplossen en zoeken het juiste
bloed voor mensen met ingewikkelde bloed-
groepen. Dat heeft als toegevoegde waarde
dat het precies het gebied vult tussen de 
productie- en de advieskant (KCD) van
Sanquin. Mijn andere genoegen bestond er 
uit om een groep mensen plezierig te laten

Personalia

Voor mij was elke dag een feest

Marijke Overbeeke 

Angela Rijnen
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Heel soms blijkt dat een donor ineens drager
is van een infectieziekte die eerder nooit bij
hem of haar was aangetoond. Op dat
moment gaat de lookback-procedure van
start om alle ontvangers van bloedproducten
van die donor de kans te geven zich te laten
onderzoeken. Sanquin heeft een toolbox 
ontwikkeld die het ziekenhuizen makkelijker
maakt zo’n procedure te doorlopen.

De katalysator die de ontwikkeling van de
toolbox op gang heeft gebracht, is de intro-
ductie van een nieuwe gevoeligere test voor
het opsporen van hepatitis B in donorbloed.
Marian van Kraaij, internist-hematoloog en
manager van de Klinische Consultatieve
Dienst (KCD) van Sanquin in Nijmegen, legt
uit dat door die test relatief meer lookback-
procedures moesten worden opgestart. 
“Er bleken donors te zijn met zogenoemde
occulte hepatitis B. Zij zijn wel drager van het
virus, maar het surface-antigeen ervan is
afwezig of veranderd. Daardoor konden we 
ze met de gangbare antigenentest nooit
opsporen. Met de nieuwe NAT, een PCR-test
die de virusdeeltjes in het bloed kan aan-
tonen, is dat nu wel mogelijk. Het gevolg is 
dat we ziekenhuizen er vaker op moeten wijzen
dat ze in het verleden mogelijk besmet bloed
hebben toegediend en dit bij de ontvangers
moeten controleren.’

Windowfase
Bloed van donors wordt standaard gecontro-
leerd op HIV, hepatitis B en C, HTLV en Lues.
Als bij een donor een dergelijke infectie is
geconstateerd, gaan de alarmbellen rinkelen.
De vraag is immers of tijdens de voorgaande
donatie die infectie over het hoofd is gezien.
Van Kraaij spreekt van de windowfase, de
beginperiode van een infectie waarin die nog
niet is te traceren. Overigens kan de donor ook
na die vorige bloedafgifte zijn besmet, waar-
door eventuele bloedontvangers geen risico
lopen. Om dit te kunnen achterhalen,
bewaart Sanquin altijd twee jaar lang extra
bloedmonsters. Bij een nieuwe infectie start de
lookback-procedure en worden ook de voor-
gaande donaties onderzocht op het gevreesde
virus.

Gratis onderzoek
Bij een lookback-procedure zal een KCD-arts
van Sanquin, zoals Van Kraaij, de klinisch
chemicus of het hoofd van het transfusie-
laboratorium van de ziekenhuizen informe-
ren die in het verleden bloedproducten van
die donor hebben ontvangen. De behande-
lend arts van het ziekenhuis krijgt vervolgens
het verzoek om de patiënt direct of via de huis-
arts te vragen via een bloedmonster mee te
doen aan het lookback-onderzoek. Dat bloed
gaat naar het eigen laboratorium van het 
ziekenhuis, een huisartsenlaboratorium of
naar de afdeling Virusdiagnostiek van
Sanquin, die het onderzoek gratis uitvoert. 
Is iemand geïnfecteerd, dan kan een behande-
ling worden gestart en weet die persoon dat hij
of zij anderen kan besmetten.

Ontzorgen
Al langer kwam vanuit de ziekenhuizen de
vraag of Sanquin hen zou kunnen onder-
steunen bij de lookback-procedures. Na de
invoering van de nieuwe hepatitis-B-test
kwam die wens nog eens extra tot uiting. 
Nico Vreeswijk, manager Relatiebeheer bij
Sanquin Diagnostiek, vertelt dat die lookback-
procedures geen alledaags werk is voor 
ziekenhuizen. “Zoiets komt gelukkig zelden
voor. Voor de klinisch chemicus of het hoofd
van het transfusielaboratorium is het dan ook
lastig aan artsen en patiënten uit te leggen
waarom die procedure nodig is. Daarom 
hebben we besloten onze klanten te ontzorgen
en te ondersteunen.” Om dit te realiseren
heeft Relatiebeheer samen met de professio-
nals binnen Sanquin (divisie Diagnostiek en
de KCD) een toolbox ontwikkeld afgestemd op
de wensen van de klanten. Per infectie zijn er
brieven opgesteld waarin uitleg wordt gegeven
over de besmetting en de te volgen lookback-
procedure. Bij een gevonden infectie kunnen
KCD-artsen de passende brief naar de klanten
sturen. Tevens bevat de toolbox labformulieren
die de klanten kunnen gebruiken voor de aan-
vraag van een bloedonderzoek. Van Kraaij:
“Groot voordeel van deze toolbox is tevens dat
we binnen Sanquin nu voortaan op één en
dezelfde manier te werk gaan bij een look-
back-procedure. Dat was in het verleden nog
niet het geval.”

Service

Toolbox ondersteunt 
lookback-procedures

John Ekkelboom

werken met de motivatie ervoor te gaan en
niet om één minuut voor vijf de pipet neer te
leggen.”
Maar de greep van het management op de
werkvloer nam toe. “Opdrachten van bovenaf
zaten het inhoudelijke deel van het werk wel
eens in de weg. Die tendens zie je overal. 
Al mopperde ik daar altijd over, toch was het
werk voor mij elke dag een feest. Je kunt er zelf
zoveel aan doen om er iets van te maken.” 
En de veranderingen hebben niet louter 
nadelen, erkent ze. “Ik denk dat het werk 
efficiënter gebeurt dan vroeger.”

Perfectionist
Gepromoveerd is ze niet. “Toen het ooit eens 
is besproken, ik was al ver in de veertig, heb ik
gezegd: ik kan er geen promotieonderzoek bij
doen als de rest van mijn werk doorgaat. 
De patiënt stond voorop, het beheer etcetera
deed ik vooral ‘s avonds. Mijn probleem is dat
ik heel slecht dingen half kan doen, ik vrees
dat ik een perfectionist ben. En de eer en glorie
van een promotie had ik niet nodig.”
Ze droeg al in 2008 het management van de
afdeling Immunohematologie Diagnostiek
over aan Masja de Haas. “Ik geloof heilig 
in demotie, afbouwen voordat je stopt met
werken. Niet dat ik sindsdien minder hard 
ben gaan werken, maar het voelde als een
zegen om de verantwoording niet meer te 
hebben. Ik kan het iedereen aanraden.”
Op eigen verzoek vertrekt ze zonder receptie 
of symposium. De toekomst laat ze nog even
open. Behalve dan dat ze in elk geval veel 
buiten te vinden zal zijn. Vlinders, libellen en
vogels bestuderen, met de camper de natuur
in. Te beginnen met een reis naar Zuid-
Europa, meteen in april.
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Sanquin Bloedvoorziening zet steeds meer 
in op stamcellen. Dat blijkt onder andere uit
de creatie van een nieuwe researchafdeling
Hematopoiese, en de aanstelling van 
Dr. Marieke von Lindern als manager van die
afdeling per 1 juli 2010. Op deze afdeling is 
nu een groot deel van het onderzoek aan
bloedcelvormende voorlopercellen onder-
gebracht. Deels wordt dit onderzoek ook op
andere afdelingen uitgevoerd omdat het daar
gekoppeld is aan onderzoek op uitgerijpte
cellen. Vergaande samenwerking binnen
Sanquin moet zorgen voor synergie, legt
Marieke von Lindern uit.

Is von Lindern een stamcelexpert?
“Nou, nee, niet echt. Alle weefsels hebben
stamcellen, cellen die zich kunnen delen en
waarvan de dochtercellen hetzij als stamcel
verder gaan, dan wel kunnen uitrijpen tot 
volwassen cellen met alle eigenschappen van
die weefsels. Zulke stamcellen dienen om onze
weefsels continu te kunnen verjongen. Ook
bloedcellen hebben stamcellen; die zitten in
het beenmerg maar zijn schaars en delen
nauwelijks. 
De dochtercellen kunnen zich wel goed 
vermenigvuldigen, terwijl ze verder uitrijpen
tot bloedcellen. Binnen Sanquin houden we
ons vooral bezig met deze dochtercellen en
een iets later stadium in de ontwikkeling,
namelijk de specifieke voorlopercellen van
alle verschillende bloedcellen. Die cellen 
hebben dus al een ‘duwtje’ gehad in de richting
van erytrocyten, lymfocyten, granulocyten of
bloedplaatjes.”

Waarom is het belangrijk dat Sanquin hieraan
werkt?
“Sanquin heeft voor de toekomst ingezet op
celtherapie, dat wil zeggen op behandeling
van patiënten met op maat gemaakte cel-
preparaten. Voorbeelden daarvan zijn rode
bloedcellen of bloedplaatjes met de exacte
bloedgroepen van de patiënt, dendritische 
cellen van de patiënt beladen met tumor-
peptiden van de patiënt, T-lymfocyten van 
de patiënt die cytotoxisch zijn gemaakt tegen
een tumor bij de patiënt, en mesenchymale
stromale cellen om graft-versus-host ziekte 
en orgaanafstoting bij orgaantransplantaties

onderdrukken. Voor al deze nieuwe therapieën
is het nodig dat we de voorlopercellen kunnen
kweken en manipuleren. Het is dus essentieel
om de processen in die cellen die betrokken
zijn bij de uitrijping te kennen.”

Ga jij al dat werk coördineren?
“Ik voel me erbij betrokken. Zelf blijf ik met
Emiel van den Akker en Daphne Thijssen het
uitrijpen van erytrocyten en bloedplaatjes
vanuit de gemeenschappelijke voorlopercel
onderzoeken. Paula van Hennik en Carlijn
Voermans zetten in de nieuwe afdeling hun
onderzoek voort aan stamcellen en vroege
voorlopers en de rol van mesenchymale 
stromale cellen in bloedcelvorming. Monika
Wolkers en Martijn Nolte zijn net begonnen
op onze afdeling met werk aan T-lymfocyten.
Maar we zullen nauw samenwerken met
Laura Gutierrez en Robin van Bruggen van de
afdeling Bloedcel Research op het gebied van
bloedplaatjes en rode bloedcellen, en bijvoor-
beeld met Anja ten Brinke van de researchaf-
deling Immunopathologie op het gebied van
dendritische cellen. We moeten beslist van
elkaars expertise profiteren”

Wat verwacht je van de toekomst?
“Het wordt een spannende tijd! Sanquin 
zuivert al lange tijd hematopoietische voor-
lopercellen uit beenmerg of bloed voor trans-
plantaties en heeft nu ook de faciliteiten voor
het kweken en bewerken van deze cellen. 
We moeten laten zien dat we daarnaast ook
de expertise voor dit soort werk in huis 
hebben. We werken al veel samen met het
Nederlands Kankerinstituut/Antonie van
Leeuwenhoek Ziekenhuis en met het AMC,
maar ik verwacht ook verdergaande samen-
werking met andere academische zieken-
huizen. Het past allemaal perfect in de
opdracht van Sanquin.”

Personalia

Aandacht voor de oorsprong

Marieke von Lindern (Krimpen aan de Lek,1959)
studeerde moleculaire biologie in Leiden. In 1996
promoveerde zij in Rotterdam op een proefschrift
over gentranslocaties in acute myeloïde leukemie.
Daarna werkte zij bijna vier jaar bij dr. Hartmut
Beug in Wenen aan nucleaire hormoonreceptoren
betrokken bij erytropoiese. Vanaf 1995 tot 2010
werkte zij wederom in Rotterdam, nu op de afdeling
Hematologie van het Erasmus Medisch Centrum,
als groepsleider Erytropoiese. Hier onderzocht zij
recent de moleculaire processen die een rol spelen
bij Diamond Blackfan anemie. In 2010 stapte zij
over naar Sanquin, waar zij nu werkt als manager
van de researchafdeling Hematopoiese.

Dirk Roos
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Rattenbloed bewerken is geen routine voor
Sanquin. De afdeling Bloedcel Research leverde
dit bijzondere product aan AMC-promovendus
Alexander Vlaar voor onderzoek naar trans-
fusiegerelateerde acute longschade.

Een bekende complicatie op de Intensive Care
is longschade als gevolg van een transfusie
met rode bloedcellen of bloedplaatjes. Uit stu-
dies blijkt dat zo’n 5 tot 8% van de getransfun-
deerde patiënten dit ziektebeeld (Transfusie
gerelateerde acute longschade (TRALI)) ont-
wikkelt. De meest gangbare hypothese over
het ontstaan hiervan is het zogenaamde two-
hit model: patiënten hebben door een onder-
liggend ziektebeeld, bijvoorbeeld sepsis (hit 1),
al een ‘priming’ van de witte bloedcellen zo-
dat een kleine trigger, bijvoorbeeld een bloed-
transfusie (hit 2), leidt tot massale activatie
van de witte bloedcellen (neutrofiele granulo-
cyten) en endotheelcellen in de longen, met
als gevolg schade aan de longvaten met lek-
kage van vocht naar de longen en uiteindelijk
ernstige ademhalingsproblemen. Aanwezig-
heid van antistoffen in het donorbloed gericht
tegen de antigenen van de ontvanger is een
van de transfusiefactoren die het ontstaan
van TRALI verklaren.
Andere kandidaten zijn oude cellulaire bloed-
producten (rode bloedcellen en plaatjes-
concentraat) waarin pro-inflammatoire
mediatoren zich opstapelen gedurende opslag
die ook als hit 2 kunnen functioneren. Lipide-
achtige bioactieve stoffen zijn veel beschreven
als mogelijke pro-inflammatoire factor in
oude cellulaire bloedproducten. Alexander
Vlaar heeft voor zijn promotieonderzoek
nader onderzoek gedaan naar zulke stoffen.
De tot nu toe gangbare TRALI-modellen
gebruikten vaak gemodificeerde humane
bloedproducten in proefdieren, wat in de
praktijk nogal omslachtig was en bovendien
als beperking had dat slechts onderdelen van
een bloedproduct konden worden toegediend
en nooit het volledige product. Vlaar ontwierp
daarom een rattentransfusiemodel, waarbij
deze proefdieren transfusies met ratten- in
plaats van mensenbloed kregen. Hij vroeg
Dirk de Korte, manager Product- en Proces-
ontwikkeling Bloedtransfusietechnologie van
Sanquin, om assistentie bij de bewerking van

het bloed dat uit AMC-ratten moest worden
‘geoogst’. “Een ongebruikelijke vraag, want
wij werken hier alleen met menselijke bloed-
donors en daarbij gaat het om veel grotere
hoeveelheden”, zegt De Korte. “Een rat heeft
slechts 7 ml bloed en een mens 5 liter. Ratten-
bloed kun je ook minder lang bewaren.” Het
lukte De Korte om rattenbloedpreparaten te
maken met vergelijkbare eigenschappen als
mensenbloedpreparaten. Vlaar zette zijn
experimenten dusdanig op dat de geringere
bewaartijd geen probleem was en Sanquin
leverde hem om de andere dag een bloedmon-
ster voor een transfusie. Het onderzoek leidde
tot publicaties in de toptijdschriften Blood en
Anesthesiology. Vlaar vond bevestiging voor de
two-hit hypothese. Eerst triggerde hij het long-
weefsel met lipopolysaccharide (LPS) en als hij
daarna een oud rattenbloedproduct (14 dagen
i.p.v. 35 dagen in de humane setting) toediende,
ontstond longschade. Na toediening van LPS
én een vers bloedproduct ontstond er geen
schade. Na ‘wassen’ van oude bloedproducten,
waardoor de bovenste laag – het ‘super-
natant’ – verwijderd werd en alleen gewassen
cellen achterbleven, trad er ook geen schade
op. Er lijkt dus een stof in dat supernatant te
zitten die schade induceert. Volgens de
bestaande literatuur zouden lysophosphati-
dylcholinen (lysoPC’s), bioactieve lipiden,
hiervoor verantwoordelijk zijn. Vlaar: “Dat
hebben we onderzocht bij rode bloedcellen en
bij bloedplaatjes, maar deze lysoPC’s bleken
alleen te ontstaan bij oude bloedplaatjes-
producten en niet bij oude rode bloedcel-
producten. Het lijkt erop dat lysoPC’s mogelijk
alleen een marker zijn van bloedproduct-
verslechtering, maar niet de mediator vormen
die de tweede hit veroorzaakt. We moeten dus
op zoek naar andere mediators die ontstaan 
in het supernatant van cellulaire bloed-
producten.”
Wassen van oude bloedproducten zou het
aantal longcomplicaties dus mogelijk kunnen
terugdringen, zo concluderen Vlaar, De Korte
en zeven andere auteurs in Anesthesiology op
basis van het pre-klinische rattenmodel.
Technisch is het wassen van bloedproducten
voor toediening wel mogelijk, maar dit zou
transfusie wel veel ingewikkelder maken en de
vraag is of het ook praktisch uitvoerbaar is.

Onderzoek

Rattenmodel geeft nieuw inzicht 
in ontstaan longschade na transfusie

Frank van Kolfschooten

Alexander Vlaar (Amsterdam, 1981) haalde in 2006
het basisartsexamen Geneeskunde aan de Rijks-
universiteit Groningen. Sinds 2009 is hij in op-
leiding tot internist in het AMC. In november 2010
promoveerde hij aan de Universiteit van Amster-
dam op het proefschrift ‘Transfusion-related acute
lung injury in the critically ill; a translational
approach’. Naast klinische werkzaamheden blijft
Vlaar zich richten op pre-klinisch en klinisch
onderzoek binnen de intensive care geneeskunde
met een focus op transfusiegerelateerde morbiditeit.
a.p.vlaar@amc.uva.nl
http://nl.linkedin.com/pub/alexander-vlaar/8/633/13a 

Dirk de Korte (Dirksland, 1955) werkt sinds 1981 
bij Sanquin Research. Sinds 2007 is hij manager
Product- & Proces-ontwikkeling Bloedtransfusie-
technologie in Amsterdam, maar is tevens verbon-
den aan de afdeling Bloedcel Research. Hij studeerde
biochemie aan de Universiteit van Utrecht en 
promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.
De Korte is gespecialiseerd in toegepast onderzoek,
(co-)development van nieuwe producten voor
bloedtransfusiegeneeskunde en het vertalen van
vragen van bedrijven in onderzoeksprojecten.
d.dekorte@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/in/dirkdekorte
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In het laatste kwartaal zijn weer veel nieuwe
en interessante publicaties van Sanquin
onderzoekers verschenen. Een kleine selectie
wordt hier toegelicht. U treft een overzicht
van al onze publicaties aan op de website:
www.sanquin.nl/publicaties.

Diagnose van Antiphospholipid Syndrome
(APS)
Dienava-Verdoold I, Boon-Spijker MG, De
Groot PG, Brinkman HJ, Voorberg J. Mertens
K, Derksen RH, De Laat B. Patient-derived
monoclonal antibodies directed towards beta2-
glycoprotein I display LAC activity. J Thromb
Haemost 2011; Jan 21. Epub ahead of print.

APS is een auto-immuunziekte die wordt
gediagnosticeerd door gelijktijdige aanwezig-
heid van trombose of zwangerschapsmorbidi-
teit en antiphospholide antibodies (aPL).
Patiënten met APS laten een heterogene 
populatie van antistoffen zien, met beta2
glycoproteine 1 als voornaamste antigen. 
aPL antibodies komen veel voor in de gewone
populatie, maar slechts een derde van de 
individuen met blijvende aPL antibody-titers
ontwikkelen APS-achtige complicaties. 
Ilse Dieneva en collega’s tonen in deze studie
aan succesvol monoklonale antistoffen uit
patiënten te kunnen klonen, die binden aan
domein 1 van beta2GP1 en die een mate LAC
(Lupus Anticoagulant) activiteit vertonen
afhankelijk van hun affiniteit voor beta2PG1.
Deze antistoffen kunnen helpen bij het ver-
krijgen van inzicht in het ontstaan van APS
en bij het faciliteren van meer gestandaardi-
seerde assays voor diagnostiek van APS.

Bewaren ontrafelt?
Van de Watering L. Red cell storage and prog-
nosis. Vox Sang 2010; 100:36-45.

Tijdens ex vivo opslag ondergaan rode cellen
veranderingen die effect hebben op de functie
van de cellen. Hierbij kan gedacht worden
aan de zuurstofdragende capaciteit, toe-
genomen adhesie aan het endotheel of af-
genomen mogelijkheden tot vervorming. 
De klinische relevantie van deze ‘storage 
lesions’ wordt in de literatuur nog stevig 
bediscussieerd. Leo van de Watering gaat in

dit overzichtsartikel in op een groot aantal
studies, zowel bewaarstudies als klinische 
studies. Ten aanzien van de fysiologische
parameters in de bewaarstudies zowel als de
opzet en uikomst van observationele klinische
studies constateert hij verschillen, bijvoor-
beeld geografische. Vanuit deze constatering
plaatst de auteur vraagtekens bij de conclusies
en doet hij suggesties voor de interpretatie van
gepubliceerde resultaten en voor verbetering
van de opzet van nieuwe studies.

Bindingsevenwicht
Rispens T, Te Velthuis H, Hemker P, Speijer H,
Hermens W, Aarden. Label-free assessment of
high-affinity antibody – antigen binding 
constants. Comparison of bioassay, SPR, and
PEIA-ellipsometry. J Immunol Meth 2011;
365:50-7.

Toetsing van parameters voor hoge affiniteit-
binding tussen antistof en antigen is van
belang voor bijvoorbeeld selectie van thera-
peutische antistoffen, detectie van ongewenste
hormonen in de veeteelt of gevoelige immuno-
assays in de klinische chemie. Rispens en 
collega’s evalueren in dit artikel een nieuwe
techniek met gebruikmaking van een
Precipitate-Enhanced Immunoassay (PEIA-
ellipsometrie). Bindingsparameters zijn twee
hoge affiniteit anti-interleukine 6 anti-
lichamen: anti IL6.16 en anti-IL6.8. Als 
controle dient de standaard Biacore methode.
PEIA-ellipsometrie maakt gebruik van het feit
dat in oplossing evenwicht in binding sneller
optreedt dan op een vast oppervlak. 
De auteurs tonen aan dat PEIA-ellipsometrie
bruikbaar is voor nauwkeurige bepaling
(picomolair) van bindingconstantes. Dit biedt
mogelijkheden voor het ontwikkelen van
assays voor diagnostiek en ondersteuning van
therapie.

www.sanquin.nl/publicaties

In opdracht van Sanquin Bloedvoor-
ziening fotografeer ik dit jaar voor
Bloedbeeld. 
Mijn eerste rondleiding in het bedrijf
leverde een overvloed aan indrukken
op. Ik was in het geheel niet bekend
met Sanquin.
Twee dingen bleven mij bij. 
Het bedrijf, de geoliede machine,
waarin elke afdeling een schakel is
binnen een groot geheel. Een wereld
op zich, met bijbehorende bedrijfs-
kleding en een eigen taal.
Het uniform. Zorgt voor hygiëne, 
veiligheid. Ook voor herkenbaarheid.
Het handschrift. Op elke afdeling
vond ik handgeschreven aan-
wijzingen en codes. Voor een buiten-
staander moeilijk te begrijpen, daar-
door zeer intrigerend. Het leverde
voor mij een aantal nieuwe woorden
op. Zoals ‘weegpapier’ en ‘vries-
ritten’. En nog veel meer, die ik niet
kan herhalen.
Deze twee begrippen heb ik als uit-
gangspunt genomen in mijn reis
door een mij vreemd bedrijf. 
Mensen in uniformen. Laboranten
en schoonmakers, directeuren en
bedrijfskoks. Allen gefotografeerd in
bedrijfskleding. Daarnaast stillevens.
Van handgeschreven aantekeningen
of verslagen of formules of berichten.
Elke afdeling op twee zeer verschil-
lende manieren in beeld gebracht.
www.martinestig.com

Uniform/
Handschrift

BeeldOnderzoek

Martine Stig

Recente publicaties
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Morfologisch onderzoek van bloedcellen
levert nog steeds een bijdrage aan een juiste
diagnose van proliferatieve bloedziekten.
Omdat in steeds meer instellingen de 
ervaring die nodig is voor dergelijk onderzoek
terugloopt, heeft Sanquin het toegevoegd
aan het diagnostisch pakket. Daarnaast is aan
de moleculaire diagnostiek de MLPA-assay
toegevoegd, waardoor nu een vrijwel 
compleet diagnostisch pakket beschikbaar is.

Bloed wordt voortdurend aangemaakt en
afgebroken. De bron van die voortdurende
aanmaak zijn de hematopoïetische stam-
cellen. Via een complex ontwikkelingsproces
van proliferatie en geleidelijke differentiatie
ontstaan uit die stamcellen alle bloedcellen.
In dat ontwikkelingsproces kan van alles mis
gaan, waardoor de normale vorming van
bloedcellen verstoord raakt. Afhankelijk van
de plaats van de verstoring in die hele ontwik-
keling ontstaan abnormale cellen die in veel
grotere hoeveelheden worden aangemaakt en
tot ernstige ziekten leiden. Voorbeelden van
dergelijke proliferatieve bloedziekten zijn acute
leukemieën, myeloproliferatieve ziekten en
chronisch lymfo-proliferatieve aandoeningen.

Technieken niet uitwisselbaar
Het sublaboratorium Immunocytologie – een
onderdeel van de researchafdeling Experimen-
tele Immunohematologie van Sanquin – voert
voor Nederlandse ziekenhuizen diagnostisch
onderzoek uit om te bepalen aan welke 
proliferatieve ziekte een patiënt precies lijdt.
Prof. dr. Ellen van der Schoot, manager van de
afdeling Experimentele Immunohematologie:
“De diagnostische mogelijkheden voor prolife-
ratieve aandoeningen zijn de laatste jaren
steeds verder toegenomen. Aanvankelijk 
konden we alleen op basis van de morfologie,
de vorm van de bloedcellen, uitspraken doen.
Maar daar kwamen al snel de cytochemie, 
de immunologie, de cytogenetica en de mole-
culaire diagnostiek bij. Al deze diagnostische
technieken hebben hun eigen waarde en zijn
niet zomaar uitwisselbaar; ze vertellen elk op
hun eigen niveau belangrijke aspecten over
de ziekte.” Toch lijkt het alsof door de opkomst
van de nieuwe technieken minder aandacht
bestaat voor de morfologie. Terwijl dat – zeker

Diagnostiek

Sanquin biedt compleet pakket voor
diagnose proliferatieve bloedziekten

in de eerste fase van diagnostiek – heel bepa-
lend kan zijn. Van der Schoot: “Eigenlijk zou je
geen diagnose mogen stellen zonder goed
naar de cellen te kijken. Er zijn echt afwijkin-
gen die je met geen enkele andere techniek in
beeld krijgt. Een acceleratie van een ziekte kan
je vaak niet eenvoudig aan de genen zien,
maar wel meteen aan de vorm van de cellen. 
Met een geoefend oog zie je dat de cellen er
blastairder uitzien, dat ze sneller delen dan
normaal en kwaadaardiger zijn. Dat geeft
richting aan de verdere diagnostiek.”

Morfologische expertise
Om die morfologische kennis in huis te halen,
heeft Sanquin Catrien Zumpolle aangetrokken.
Van der Schoot: “Zumpolle heeft als analist in
het AMC een groot deel van de Nederlandse
hematologen opgeleid in de beenmergmorfo-
logie. Bij ons doet ze nu de morfologie en traint
ze ook enkele van onze analisten, zodat zij het
in de toekomst kunnen overnemen. We zijn
enorm blij met de morfologische expertise die
we nu via haar in huis hebben gekregen.” De
afdeling deed al de complete immunologische
diagnostiek en een groot gedeelte van de 
moleculaire diagnostiek van proliferatieve
bloedziekten. Op dat laatste onderdeel ont-
brak nog de mogelijkheid om chromosomale
afwijkingen vast te stellen, die vooral voor de
diagnostiek van chronische lymfatische 
leukemie (CCL) belangrijk zijn. Van der Schoot:
“De PCR-techniek die we voor de meeste mole-
culaire diagnostiek gebruiken is voor nume-
rieke chromosomale afwijkingen eigenlijk
niet geschikt. Met een MLPA-assay kun je die
afwijkingen juist heel goed vaststellen en snel
zien of er sprake is van een chromosoom te
veel of te weinig, van een monosomie of triso-
mie. In combinatie met de aan- of afwezig-
heid van een somatische hypermutatie kunnen
we dan in een heel vroeg stadium bepalen of
het om een relatief agressieve variant van CLL
gaat of niet. Zo zorgt de uitbreiding van ons
diagnostisch arsenaal met de morfologie en
de MLPA-assay ervoor, dat we nu vrijwel alle
bekende afwijkingen binnen de proliferatieve
bloedziekten kunnen opsporen. Dat maakt
ons tot een allround partner voor de diagnos-
tiek van proliferatieve bloedziekten.”
www.sanquin.nl/diagnostischetesten

Pieter Lomans

Ellen van der Schoot (Amsterdam, 1959) is voor-
dat ze haar artsexamen aan de Universiteit van
Amsterdam deed in 1989 bij professor Von 
dem Borne gepromoveerd op onderzoek naar de
immunofenotypering van acute myeloide 
leukemie. Na haar artsexamen is zij teruggekomen
bij Sanquin als hoofd van het sublaboratorium
Immunocytologie. Sinds 2005 is zij manager van
de hele researchafdeling Experimentele Immuno-
hematologie, vanaf 2007 als hoogleraar. Er zijn
inmiddels 17 promovendi bij haar gepromoveerd
en zij heeft meer dan 200 artikelen gepubliceerd.
e.vanderschoot@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/ellen-van-der-schoot/18/
ab4/970



Begon de bemoeienis van Sanquin Bloed-
voorziening met het onderdeel hematologie
van de opleiding tot klinisch chemicus ooit als
een ‘vriendendienst’, sinds vorig jaar verzorgt
Sanquin een aantal gestandaardiseerde
modules op dit terrein die een verplicht
onderdeel zijn van de opleiding tot klinisch
chemicus. Daarnaast levert Sanquin ook 
enkele onderdelen ter keuze en specialisatie
in de laatste jaren van de opleiding. “Het is
grappig dat wat ooit begon als goodwill aan
onze toekomstige klanten zich heeft ontwik-
keld tot een officieel studie-onderdeel met
strikte opleidingseisen”, zegt Nico Vreeswijk,
die eind jaren tachtig met Marijke Overbeeke
was betrokken bij de eerste cursussen voor 
klinisch chemici.

“Enkele klinisch chemici in opleiding vroegen
ons een update, voorafgaand aan hun 
tentamen hematologie. We hebben een cursus
van twee, drie dagen in elkaar gezet die we
eens in de twee jaar gaven. Dat vonden we
leuk om te doen, maar het was ook een vorm
van relatiebeheer van Sanquin, toen nog het
CLB. De klinisch chemici waren immers onze
toekomstige klanten”, herinnert Vreeswijk,
zich. De cursussen werden steeds op maat
gemaakt ten behoeve van hun tentamen,
maar er ontstond steeds meer dialoog. “De
kennis van de klinisch chemici nam in de loop
der jaren toe, want de opleiding werd pittiger.
We hebben steeds meer casuïstiek ingebracht
en zijn de studenten aan de hand daarvan
extra informatie gaan geven. Het werd voor
ons wel steeds complexer aan de hogere 
verwachtingen te kunnen blijven voldoen”,
zegt Vreeswijk. Toen de cursus een verplicht
onderdeel van de opleiding tot klinisch 
chemicus ging worden, droeg Vreeswijk de
organisatie twee jaar geleden over aan een
collega. “Ik mis de nieuwste ontwikkelingen
en sta zeker niet dagelijks op het lab. De op-
leiding en cursus professionaliseerden en zijn
nu onderhevig aan toetsing van kennis en
leerdoelen, terwijl wij ooit begonnen met ‘Goh
wat willen jullie weten?’ Daarbij past ook een
professionele organisatie vanuit Sanquin.”

Wederzijds begrip
Klinisch chemicus dr. Ad Castel, hoofd van het

Klinisch Chemisch en Hematologisch Labora-
torium van het Haagse Bronovo Ziekenhuis, is
sinds de jaren tachtig betrokken bij bloedvoor-
ziening en bloedtransfusie door zijn lidmaat-
schap van de Medisch Advies Commissie
(MAC) van het CLB en later de Medisch
Advies Raad van Sanquin. Hij deed dat
namens de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie en Laboratoriumgenees-
kunde, NVKC. “Het was toen niet gebruikelijk
niet-medici een rol te geven in het transfusie-
beleid”, blikt Castel terug op zijn introductie
in de MAC. “De toenmalige voorzitter was
daar eigenlijk niet zo’n voorstander van,
maar toevallig had ik net meegewerkt aan
een rapport over transfusie dat tijdens mijn
eerste vergadering op de agenda stond. 
Na afloop zei hij: “Joh, je hebt het eigenlijk
best wel aardig gedaan!” Dat bleek een heel
groot compliment uit de mond van de
befaamde immunoloog prof. Jon van Rood,
hoorde ik later.” In de loop der jaren is de 
relatie tussen Sanquin en de klinisch chemici
enorm verbeterd. “In 2004 was ik een van de
werkgroepvoorzitters voor de richtlijn Bloed-
transfusie. Ik kan veel uitleggen over wat er in
de dagelijkse praktijk van de laboratoria
gebeurt en dat is goed voor wederzijds begrip.”
Daarom vindt Castel het belangrijk dat aan
de modules van Sanquin zowel (transfusie)-
artsen als klinisch chemici deelnemen, dat
beide beroepsgroepen elementen in de op-
leiding die overlappen gezamenlijk doen.
“Dat is niet alleen goed voor het behoud van
de uniformiteit van wat de verschillende
beroepsgroepen leren, maar vooral goed voor
de dialoog en het wederzijds begrip. In de
dagelijkse praktijk zijn klinisch chemici van-
uit het laboratorium en transfusieartsen 
vanuit de Klinisch Consultatieve Dienst van
Sanquin elkaars gesprekspartners. Als we in
de studie over en weer horen over de mogelijk-
heden en onmogelijkheden in het lab en in de
bloedvoorziening, heb je daar later wat aan.
De transfusieketen is één keten waarin we
gelijkwaardige partners zijn. Sanquin is 
verantwoordelijk tot aan de drempel van het
ziekenhuis en wij daarna voor het compatibel
verklaren van het product voor de patiënt.
Daarbij heb je elkaar nodig. Dat besef is de
afgelopen decennia wel doorgedrongen en
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Ad Castel
Nico Vreeswijk
Masja de Haas

Immunohematologische Diagnostiek 
voor klinisch chemici

Maarten Evenblij

Onderwijs
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Ad Castel (Leiden, 1951) is sinds 1998 klinisch chemicus, 
hoofd Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium,
Bronovo Ziekenhuis Den Haag. Hij studeerde (bio)chemie
aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1979 op de
structuur van het manteleiwit van een gemuteerd planten-
virus. In 1980 startte hij zijn opleiding tot klinisch chemicus
in het Bronovo Ziekenhuis. Sinds 2005 is hij voorzitter van de
Landelijke Gebruikersraad van Sanquin.
acastel@bronovo.nl
http://nl.linkedin.com/pub/ad-castel/18/356/87a

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 
binnen het CLB de vertaalslag te maken tussen ontwikke-
lingen in de research en innovatie binnen de diagnostiek. 
In 2008 werd ze afdelingshoofd en sinds 1 november 2010
clustermanager Immunohematologische Diagnostiek van
Sanquin. 
m.dehaas@sanquin.nl 

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 Amster-
dam, de Bloedbank Leidsenhage en Gamma Biologicals
Nederland. In 2001 werd hij beleidsmedewerker Diagnostiek
en Relatiebeheer Sanquin. Eind jaren tachtig was hij een van
de oprichters van de cursussen voor klinisch chemici.
n.vreeswijk@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/nico-vreeswijk/0/4b2/1a1

Pluis en niet-pluis
Dr. Peter van den Burg en dr. Masja de Haas
hebben bij Sanquin de coördinatie en 
organisatie van de cursus voor klinisch 
chemici overgenomen van Nico Vreeswijk 
en Marijke Overbeeke. “Sanquin is een 
referentielab en we moeten onze rol als 
kenniscentrum goed invullen”, zegt De Haas,
clustermanager Immunohematologische
Diagnostiek bij Sanquin en eindverantwoor-
delijke voor de cursussen Immunohemato-
logische Diagnostiek I en II en de stages van
klinisch chemici bij Sanquin. “Wij hebben de
specialistische reagentia die andere instituten
niet hebben en vooral de kennis om te komen
met een advies waar de klant, zowel klinisch
chemicus als clinicus, iets aan heeft. Wij 
kunnen de vertaalslag maken: wat betekent
de uitslag van de test voor de diagnose bij deze
patiënt en wat zijn de transfusiemogelijk-
heden? Wij proberen de patiënt werkelijk 
centraal te stellen vanuit onze kennis en het
feit dat wij zeldzame gevallen veel vaker
tegenkomen dan de meeste klinisch 
chemische en hematologische laboratoria.”
Sanquin wil zijn kennis met professionals in
de transfusie delen, benadrukt De Haas, die
aan de klinisch chemici overbrengen wanneer
ze zelf verder onderzoek moeten doen rond
een transfusie en wanneer ze zaken moeten
laten uitzoeken. “Wij proberen ze meer zeker-
heid te geven in hun pluis en niet-pluis
gevoel. Buiten het vermeerderen van kennis
proberen we over te brengen dat je iets pas
‘pluis’ mag noemen als je er een verklaring
voor hebt. Waarbij je je wel moet realiseren
dat er soms haast is geboden, gezien de toe-
stand van de patiënt. Doordat wij gewend zijn
bepaalde denkschema’s te volgen, kunnen we
dat in bijzondere en weinig voorkomende
gevallen gemakkelijker dan ziekenhuis-
laboratoria. Onze nieuwsgierigheid en
behoefte aan voeling met onze klanten maakt
het organiseren van deze cursussen voor ons
interessant. Hier staat de nieuwe generatie 
in het vakgebied; zo’n cursus is een kennis-
making over en weer.”
www.sanquin.nl/opleidingen

heeft de relatie tussen Sanquin en de klinisch
chemici verbeterd.”

Ondersteunende taak
De klinische chemie is een zeer breed vak-
gebied, transfusie en stolling hebben daarin
een belangrijke plaats. De noodsituaties 
tijdens dienst betreffen vooral stollings- en
transfusieproblemen, constateert Castel.
“Daarin hebben klinisch chemici een onder-
steunende taak, zoals bij de indicatie en inter-
pretatie van laboratoriumtests en het onder-
steunen van diagnose en behandeling. Het
leeuwendeel van wat we in de achterwacht
tegenkomen, is gerelateerd aan transfusie en
daarin is Sanquin gespecialiseerd. Je kunt 
kritiek hebben op Sanquin, en dat hebben 
we ook wel in de Gebruikersraad, maar als 
je tevreden bent over bijvoorbeeld hun 
producten en opleiding, mag je dat ook 
zeggen. En hier is Sanquin duidelijk een 
kenniscentrum dat uitstekende modules aan-
biedt voor de opleiding tot klinisch chemicus.”
In het basisjaar zijn enkele modules verplicht,
zodat klinisch chemici die na hun eerste jaar
diensten gaan draaien, de belangrijkste zaken
rond transfusie, irregulaire antistoffen en
trombocyten hebben gehad. Dan brengen 
ze ook een bezoek aan een bloedbank. In de 
volgende drie jaar kunnen ze, als ze daarvoor
kiezen, stage lopen bij Sanquin en verdere 
verdieping aanbrengen. Tenslotte kunnen ze
zich in hun hematologisch specialisatiejaar
specialiseren in transfusie en in bijvoorbeeld
meer ingewikkelde combinaties van irregulaire
antistoffen en bloedstolling. Castel: “Sanquin
levert de deskundigen voor de cursus en ook
klinisch chemici worden om een bijdrage
gevraagd. Er zijn klinisch chemici die zeer
sterk zijn gespecialiseerd in de transfusie-
geneeskunde, maar in het algemeen heb je 
als klinisch chemicus niet over die volle 
breedte de diepte zoals Sanquin. Dat houdt
zich immers honderd procent bezig met trans-
fusie. Als klinisch chemici moeten we dan ook
niet denken dat we overal net zoveel van
weten als gespecialiseerde instituten. Het is
van belang te weten wanneer je elders te rade
moet gaan.”



kenmerken, sociaal-economische status,
opleidingsniveau, gezondheid en life-style 
en over de motivatie om te doneren, de 
verwachtingen die daarbij een rol speelden 
en de manier waarop ze de oproep- en af-
nameprocedure ervaren.
Zo’n dertigduizend donors namen de moeite
om de omvangrijke vragenlijst te beantwoor-
den en te retourneren. De antwoorden zijn
inmiddels in databases opgenomen en 
worden stap voor stap geanalyseerd en 
vergeleken met gegevens van ‘gewone’
Nederlanders van 18 tot 70 jaar (de leeftijds-
grenzen voor bloeddonors). Voor die verge-
lijking gebruiken de onderzoekers bestanden
van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en van de Nijmegen Biomedische Studie
(NBS) van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Bourgondisch
De eerste analyse en vergelijking werd 30
augustus 2010 gepubliceerd in de online-
versie van het tijdschrift ‘Transfusion’. 
De publicatie betrof demografische ken-
merken en risicofactoren voor hart- en vaat-
ziekten onder de eerste ruim vijftienduizend
donors van wie de vragenlijsten inmiddels
verwerkt waren.
Femke Atsma: “Wat je daarin ziet is dat
donors gemiddeld hoger zijn opgeleid, vaker
zijn getrouwd, minder roken, meer bewegen,
minder vaak diabetes hebben en minder vaak
aangeven een hoog cholesterolgehalte te 
hebben. Wat we niet verwacht hadden is dat
donors over het algemeen iets zwaarder zijn –
niet extreem, maar een matig overgewicht
met een BMI van 25-30 komt bij hen wat
vaker voor. Bij vrouwelijke donors vier procent
vaker dan bij de gemiddelde populatie, bij
mannen bedraagt het verschil zelfs negen 
procent.”
Heeft dat wellicht te maken kunnen met het
feit dat de donors houden van een glaasje?
Bijna 83 procent van hen gaf aan dagelijks
een of twee drankjes te nuttigen, terwijl dit
‘slechts’ bij 75 procent van de algemene 
bevolking de gewoonte is.
Femke Atsma kan niet ontzenuwen dat de
donors wellicht een wat bourgondischer
levensstijl hebben. Toch denkt ze vooral in een
andere richting. “Een laag lichaamsgewicht 

Wat maakt donors gezonder?    
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Nederlandse bloeddonors vormen geen
afspiegeling van de gemiddelde bevolking. 
Ze zijn gemiddeld hoger opgeleid, ouder en
ze leven gezonder. Donors drinken liefst
dagelijks een glaasje en vooral de heren onder
hen hebben wat vaker dan gemiddeld een
buikje. Het zijn maar enkele van de eerste
gegevens die de Donor InZicht-studie tot nu
toe heeft opgeleverd. Wat betekenen zulke
bevindingen en wat is ervan te leren?

“Mensen uit de praktijk van de bloedvoor-
ziening realiseren zich nog niet zo dat je,
behalve aan bloed, ook aan de donors zelf
onderzoek kunt doen. Kennis van je donor-
populatie kan inzichten opleveren die van
belang zijn voor bijvoorbeeld werving en
behoud van donors en voor keurings-
procedures.”
Aan het woord is Femke Atsma, epidemioloog
bij de researchafdeling Donorstudies van
Sanquin in Nijmegen. Ze is projectleider van
Donor In-Zicht, een studie die in 2008 van
start ging om meer te weten te komen van de
donors van Sanquin. In Europa is de studie tot
nu toe uniek – in de VS is wel vergelijkbaar
onderzoek gedaan.
Het hoofddoel van het omvangrijke project is
om het donorprofiel en de donormotivatie in
beeld te brengen. Psycholoog en mede-project-
leider Ingrid Veldhuizen: “We onderzoeken
enerzijds de sociaal-psychologische kant van
het doneren, anderzijds de medisch-epidemio-
logische kant. Mijn onderzoekslijn betreft
vooral het gedrag van donors. Zo wil ik graag
weten of bepaalde gedragskenmerken, bij-
voorbeeld zelfverzekerdheid, en de manier
waarop men denkt over bloeddonatie van
invloed zijn op de donatiefrequentie.”
Femke Atsma is verantwoordelijk voor het
onderzoek dat medische gegevens van donors
in kaart probeert te brengen en te verklaren.
“Daarbij kun je denken aan de vraag hoe
gezond donors zijn en aan mogelijke gezond-
heidseffecten van het doneren.”

Motivatie
Ingrid Veldhuizen en Femke Atsma zonden
vragenlijsten naar uiteindelijk 50.000 actieve
donors. Hen werd verzocht ruim honderd 
vragen te beantwoorden over demografische

Onderzoek

Femke Atsma (Deventer, 1976) studeerde bio-
medische gezondheidswetenschappen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Ze studeerde af 
als epidemioloog en deed promotieonderzoek bij
het Julius Centrum UMC Utrecht naar hart- en
vaatziekten bij vrouwen na de overgang. Sinds
2006 werkt ze bij Sanquin, eerst als post-doc, later
als senior onderzoeker. Ze doet onderzoek naar
gezondheid van donors binnen de biomedische
onderzoekslijn.
f.atsma@sanquin.nl

Ingrid Veldhuizen (Arnhem, 1971) studeerde fysio-
logische psychologie en functieleer (cum laude)
aan de Universiteit van Tilburg, waar zij ook 
statistiekonderwijs verzorgde. Daarna deed ze
onderzoek bij diverse onderzoeksinstituten en 
werkte ze samen met het NIVEL. Sinds 2005 is ze
senior onderzoeker bij Sanquin en verantwoordelijk
voor de sociaal-wetenschappelijke onderzoekslijn
naar donorwerving en donorbehoud.
i.veldhuizen@sanquin.nl

Angela Rijnen



Dr. S. Marieke van Ham is door het College
van Bestuur van de Universiteit van Amster-
dam benoemd tot hoogleraar Biologische
Immunologie aan de Faculteit der Natuur-
wetenschappen, Wiskunde en Informatica. 
Zij volgt op deze leerstoel Rob Aalberse op die
eind 2009 met emeritaat is gegaan.
Met de invulling van deze leerstoel blijft
Sanquin nauw betrokken bij onderzoek en
onderwijs binnen de opleidingen Biologie en
Biomedische Wetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam.
Marieke van Ham zal dit hoogleraarschap
combineren met haar functie van manager
van de researchafdeling Immunopathologie
van Sanquin.

risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Zo 
zie je dat gegevens die uit Donor InZicht
komen onderzoeksvragen genereren.”

Altruïsme
Een aantal analyses van de sociaal-psycho-
logische kant van het donorschap liggen ter
beoordeling bij wetenschappelijke tijd-
schriften en hebben inmiddels een positief
oordeel gekregen. Ingrid Veldhuizen wil er al
wel wat over zeggen. “Er wordt vaak gezegd
dat bloed doneren een daad van altruïsme is.
We hebben de donors hiernaar gevraagd. Het
blijkt dat het bij beginnende donors wel een
rol speelt, maar dat er bij hen toch meer het
gevoel doorheen speelt het te doen omdat
ánderen het níet doen. Donors die langer
geven hebben veel meer de motivatie: ik doe
het om anderen te helpen én om mezelf een
goed gevoel te geven. Bij hén speelt altruïsme
een grotere rol. Kennelijk kost het tijd voor
donors om daar in te groeien. Dit soort inzicht
is belangrijk om te weten hoe je mensen op de
juiste manier aanspreekt, bijvoorbeeld als je
nieuwe donors wilt werven en bestaande wilt
behouden.”
“Een andere bevinding geeft vergelijking van
psychologische kenmerken van veel- en 
weiniggevers. Uit de theorie van gepland
gedrag weten we dat het gevoel van ‘Ik kán
het’, ofwel self efficacy, goed kan voorspellen
of iemand wel of niet gaat doneren. Uit onze
gegevens blijkt dat even sterk te gelden voor
mensen die meer dan honderd keer gegeven
hebben als voor beginners. Ook dat kan 
helpen bij de manier waarop je mensen 
binnen je organisatie aanspreekt. Dat je bij-
voorbeeld ook ervaren donors aan de balie
bevestigt in hun gevoel dat ze het kunnen, 
en ze daardoor stimuleert om te komen. Met
onze gegevens achter de hand kunnen we in
de toekomst ook onderzoeken of een andere
benadering of voorlichting effect sorteert.
Want ook al hebben we voorlopig voldoende
bloed op de plank, dat betekent niet dat je op
je lauweren kunt gaan rusten.”

Referentie

Atsma F, Veldhuizen I, de Vegt F, Doggen C, de Kort W. Cardiovascular and

demographic characteristics in whole blood and plasma donors: results

from the Donor InSight study. Transfusion 2011; 51:412-20.

Marieke van Ham 
benoemd tot 
hoogleraar
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verhoogt het risico op bijwerkingen van bloed-
donatie, zoals flauwvallen. We weten dat
mensen die bijwerkingen krijgen eerder 
stoppen met doneren. Zodoende zouden
donors met een laag BMI dus eerder uitvallen
en blijven de donors met een hoger BMI in de
donorpopulatie over. Daarnaast mogen hele
lichte mensen geen bloed geven. Mogelijk zien
we dit ook terug in het gemiddelde BMI.
Overigens, dagelijks gemiddeld minder dan
twee tot drie glazen alcohol drinken is gunstig
gedrag als het gaat om het risico voor hart- en
vaatziekten. Matig drinken verlaagt het risico
en is in dat opzicht gezonder dan niet drinken
of méér drinken.”

Is doneren gezond?
De cijfers geven het beeld dat donors door 
de bank genomen gezonder zijn en een 
gezondere levensstijl hebben dan de gemid-
delde Nederlander. Vervolgonderzoek moet
uitwijzen of zij daardoor ook minder hart- en
vaatziekten hebben. Maar Femke Atsma wil
ook proberen te achterhalen of de donatie zelf
daarop van invloed is. “Een hoog gehalte aan
ijzer in het lichaam zou het risico op diabetes
en hart- en vaatziekten verhogen. In de 
literatuur zijn aanwijzingen voor de hypo-
these dat donors een lager risico op hart-en
vaatziekten hebben doordat zij ijzer verliezen
als gevolg van bloed geven. Wij hebben nu
een AIO op ons project, Karlijn Peffer, die dit
gaat onderzoeken. Zij gaat donors die veel
bloed geven en zij die weinig geven onder-
zoeken op cholesterolgehalte en diabetes –

Personalia



Dobberen in celvloeistof
Nethe heeft een belangrijk deel van dat 
raadsel opgelost. “De conclusie is”, zegt hij,
“dat het een zeer complex veld is. Als je dit
soort signaleringen wilt bestuderen, kun je
niet volstaan met alleen de biochemie, maar
moet je bijvoorbeeld ook microscopische 
technieken toepassen.” Die complexiteit is al
duidelijk na vijf minuten praten met Nethe.
Als de luisteraar denkt dat hij een beetje
begrijpt hoe één van de eiwitten werkt, wordt
al snel een volgend en weer een volgend eiwit
ten tonele gevoerd. Die eiwitten hangen nauw
met elkaar samen. Soms remmen ze elkaar,
soms stimuleren ze elkaar en dikwijls kunnen
verschillende combinaties van eiwitten tegen-
overgestelde effecten hebben. Rac1 bijvoor-
beeld, kan in twee vormen voorkomen – de
GDP- en de GTP-vorm. De GTP-conformatie
activeert eiwitten die verderop in de signale-
ringsketen liggen en werken direct in op 
actine en de microtubuli. Maar GTP-Rac1 
activeert ook eiwitten die de celkern ingaan 
en daar bepaalde genen aan- en uitzetten.
Nethe: “Er ‘dobberen’ duizenden Rac1-
moleculen rond in de celvloeistof, het cytosol
van cellen. Sommige Rac1-moleculen vormen
complexen met andere moleculen en zouden
dan inactief zijn. Ik denk dat het ingewikkel-
der is dan dat. Uit mijn onderzoek blijkt dat
een aantal van die complexen actief wordt
afgebroken, een proces dat de cel energie kost.
Waarom zouden cellen die moeite nemen als
het betreffende eiwitcomplex inactief is? Dat
zou zonde van hun energie zijn. Wij hebben
onderzocht aan welke eiwitten Rac1 bindt.
Daarbij hebben we twee interessante eiwitten
gevonden: Caveolin-1 (Cav1) en Nedd4-1.”

Afbraakvlaggetje
Cav1 is een membraaneiwit dat is betrokken
bij het transport van eiwitten tussen verschil-
lende compartimenten van de cel. Nedd4-1
speelt een belangrijke rol bij de afbraak van
eiwitten in de cel via de zogenoemde 
‘ubiquitine-signalering’. Dat is een veel voor-
komende manier waarop eiwitten worden
gemarkeerd als afval en op de nominatie
komen om te worden afgebroken. Ze krijgen
een ‘vlaggetje’ doordat er een speciaal eiwit
(ubiquitine) aan bindt. Koppeling met één
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Promotie-onderzoek Micha Nethe
Op zoek naar dirigent van celbeweging
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Micha Nethe (Amsterdam 1979) studeerde schei-
kunde (biochemie) met extra vakken fysiologie en
neurobiologie. Hij deed zijn promotie-onderzoek 
op afdeling Moleculaire Celbiologie van Sanquin.
In november 2010 ontving hij de PhD Award 2010
van Sanquin. Sinds februari 2011 werkt hij als post-
doc aan de School of Medicine, University of
Virginia, USA.

Ook cellen hebben een skelet. Een ‘cytoskelet’
met contractiele elementen van actine en
tubuline dat de vorm en beweging van een cel
dirigeert. Beweging van cellen is essentieel bij
bijvoorbeeld de embryogenese, de celdeling
en het migreren van cellen door weefsels. 
Ook voor cellen van het immuunsysteem zijn
flexibiliteit en beweging onmisbaar. Daardoor
kunnen ze verontreinigingen opruimen (fago-
cytose) en ziektekiemen bestrijden en door
het endotheel van de bloedvaten kruipen om
in het eronder liggende weefsel hun werk te
doen.

Dr. Micha Nethe, onderzoeker bij de research-
afdeling Moleculaire Celbiologie van Sanquin,
promoveerde 14 januari 2011 op een studie
naar de signalen die cellen aanzetten tot
bewegen. Na zijn promotie vertrekt hij naar
de Verenigde Staten voor een onderzoek naar
de bewegingseigenschappen van borstkanker-
cellen. “Veel immunologisch onderzoek
geschiedt historisch vanuit het perspectief van
de immuuncellen’, stelt Nethe vast. “Ik heb
mijn onderzoek gericht op de endotheelcellen
die de binnenbekleding van de bloedvaten 
vormen. Afweercellen hebben een hechte 
relatie met endotheelcellen. Ze reageren op
elkaar. Zo kunnen afweercellen de bloedbaan
verlaten door zich door de afsluitende endo-
theellaag te wurmen. Die transendothele
migratie is alleen mogelijk als de endotheel-
cellen reageren op immuuncellen en hun
zogeheten juncties waarmee ze aan elkaar 
zitten, openen voor een afweercel.”
Omgekeerd moet de migrerende afweercel 
ook een signaal van de endotheelcellen 
krijgen: ‘hier, hier bij de junction moet je
wezen als je erdoor wil!’ Zulke processen 
worden georkestreerd. Nethe heeft gezocht
naar de dirigent die de beweging van endo-
theelcellen orkestreert. Centraal in zijn 
onderzoek stond een eiwit dat betrokken is 
bij de polymerisatie van actine-elementen 
die cruciaal zijn voor de beweging van de cel, 
de adhesie van de afweercel aan het endo-
theel en het openen en sluiten van de 
junctions tussen twee endotheelcellen. “Rac1
is een eiwit dat daarin een sleutelrol speelt”,
zegt Nethe. Maar hoe dat gebeurt, was nog
een groot raadsel.



Bloedproducten

Grootschalige studie naar de 
pH-waarde van trombocyten
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Dirk de Korte, Janny de Wildt-Eggen

duur) is onderzocht. Er zijn 871 TCs van 8-10
dagen oud getest. Op dag negen is de swirl
nog aanwezig en de pH nog goed (vrijgifte-
eisen), maar de trombocyten zijn wel meer
geactiveerd, hetgeen duidt op een verminderde
kwaliteit. Er is gekeken of de pH op dag zeven
iets zegt over de trombocytenactivatie op dag
negen. Voor één van de twee geteste activatie-
parameters lijkt er een verband te zijn dat een
pH<7.1 leidt tot meer TCs met hoge activatie.
Dit resultaat moet echter nog bevestigd 
worden met grotere aantallen.

Lage pH
Er waren zestien TCs (0,11%) met een pH<6,4,
waarvan vier met een bevestigde bacteriële
contaminatie. Het is bekend dat bij sommige
bacteriële contaminaties de pH van de TC kan
dalen, echter lang niet alle bacteriën over-
leven in de TCs en veroorzaken een lage pH.
Er waren in totaal 47 TCs met een positieve
test voor bacteriële contaminatie. Zes TCs met
een lage pH hadden een hoog trombocyten-
aantal (>450 x109). Door het verhoogde 
metabolisme van de trombocyten in de
bewaarzak kan de pH gedurende bewaren
dalen. Bij vijf TCs waren de lage pH metingen
zeer waarschijnlijk meetfouten, en van de
overblijvende TC met pH<6.4 kon geen oor-
zaak worden achterhaald.

Conclusie
Deze grootschalige praktijkstudie, die in 
competitie uit interne Sanquin-gelden is 
gefinancierd, heeft laten zien dat de pH
meting onder routineomstandigheden goed
kan worden uitgevoerd. Doordat de TCs van
goede kwaliteit waren kon in deze studie 
geen correlatie tussen een lagere pH en een
verminderde opbrengst na transfusie worden
gevonden. Wel blijkt dat bij langer bewaren
de kwaliteit langzaam minder wordt. Er kan
overwogen worden om de pH meting als 
kwaliteitsindicator van TCs in te voeren.

ubiquitine-molecuul dirigeert een eiwit naar
een specifieke plek in de cel; krijgt het nog drie
ubiquitine-moleculen aangeplakt, dan wordt
het eiwit veelal afgevoerd naar de afval-
verwerkers, de proteasomen, van de cel om te
worden afgebroken.
“Zowel Rac1 als Cav1 en Nedd4-1 binden 
aan heel veel eiwitten, wat het plaatje erg
complex maakt”, zegt Nethe. “Met behulp
van confocale fluorescentie-microscopie 
hebben we onderzocht op welke plaatsen in
de cel de, door ons groen gemerkte, Rac1-
moleculen zich bevinden. Samen met bio-
chemisch onderzoek hebben we zo een beeld
kunnen construeren van de rol van de 
verschillende eiwitten bij de beweging van de
endotheelcellen. Rac1 behoort tot een groep
van eiwitten die allemaal iets doen met cel-
beweging, maar allemaal net iets anders. 
De combinatie van Rac1 met Nedd4-1 leidt 
tot de stabilisatie, het herstel, van het cel-cel
contact. Als een afweercel tussen twee endo-
theelcellen is heen gedrongen, moet het 
contact tussen de endotheelcellen weer 
worden hersteld. Rac1 en Nedd4-1 doen dat.
Cav1 blijkt een belangrijke functie te hebben
in de eerste stap van ubiquitylering en 
inactivering, en daarmee de afbraak, van
Rac1. Dat is een nieuw fenomeen dat wij 
hebben ontdekt. Maar het plaatje van dit
ingewikkelde signaleringsproces is nog verre
van volledig.”

Referentie
Micha Nethe. Rac1 meets ubiquitin. New insights in Rac1 
signaling. Academisch proefschrift, Universiteit van
Amsterdam 2011. 
Promotor: Prof. dr. D. Roos. Co-promotor: Dr. P.L. Hordijk.

Gedurende vijftien maanden heeft vanuit
researchafdeling Transfusie Monitoring in
Groningen een studie gelopen naar de pH 
van trombocytenconcentraten (TCs). Hierbij
werd gebruik gemaakt van een nieuw 
ontwikkelde techniek om de pH te meten 
zonder een monster te nemen. Bij dit onder-
zoek waren verschillende afdelingen van
Sanquin en vier grote ziekenhuizen in de
regio betrokken. Met de verzamelde 
gegevens is een unieke database van 
kwaliteitsgegevens tot stand gekomen.

De pH is een maat voor de kwaliteit van het
product en zou daarom nu er geen monster
genomen hoeft te worden als standaard 
kwaliteitsindicator kunnen worden gebruikt.
De pH meting is snel en eenvoudig en kan op
elk moment van de dag worden uitgevoerd.
Dit geeft het ziekenhuis een nieuwe manier
om TCs objectief te beoordelen.
In juni 2009 is in Groningen gestart met de
studie waarbij de nieuw ontwikkelde BCSI
pH1000 meter, op grote schaal in praktijk is
getest. Dagelijks werd de pH gemeten op de
uitgiftelocaties van Sanquin Bloedvoorziening
in regio Noordoost en in de ziekenhuizen in
Zwolle, Enschede, Leeuwarden en Groningen
en zijn er patiëntgegevens verzameld. Ook
zijn verlopen TCs en ‘afgekeurde’ TCs terug-
gestuurd voor aanvullend onderzoek. Er is
gezocht naar een relatie tussen pH en 
kwaliteit. In totaal zijn er voor deze studie
bijna 14.000 TCs bereid.

Opbrengst van een transfusie
Er zijn van ruim 900 TC transfusies data 
verzameld. Vooraf was berekend dat in 5-10%
van de TC de pH tussen 6,4 en 6,8 zou zijn,
een gebied waar mogelijk de kwaliteit van de
trombocyten niet optimaal is. In de praktijk
bleek dat de pH van de getransfundeerde
trombocyten in alle gevallen >6,8 en in de
meeste gevallen zelfs >7,2 was. In het pH
gebied tussen 7,0 en 7,4 is er geen relatie
gevonden tussen de pH en de opbrengst van
de transfusie in de patiënt.

Kwaliteit na zeven dagen bewaren
De in vitro kwaliteit van de TCs na zeven
dagen (op dit moment de maximale bewaar-
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De afdeling Product- en Procesontwikkeling
Bloedtransfusietechnologie PPOB heeft
onderzoek gedaan naar de veiligheid van
bloedplaatjesconcentraten. Doel was te 
achterhalen welk percentage van deze 
concentraten aan het einde van de bewaartijd
toch bacterieel besmet is ondanks negatieve
testen van kweken die twee uur na bereiding
worden gemaakt.

De Raad van Bestuur en de Medische Advies-
raad van Sanquin besloten tot het onderzoek
nadat uit internationale studies was gebleken
dat bloedplaatjesconcentraten ondanks 
negatieve screeningsresultaten geregeld
besmet waren aan het einde van de bewaar-
tijd. Zo’n besmetting kan ernstige gevolgen
hebben voor transfusiepatiënten, die vaak een
slechte afweer hebben. “Het probleem is dat
wij niet weten hoe relevant deze studies zijn
voor de Nederlandse situatie, omdat onze
screenings- en bewaarmethode uniek is”, zegt
Dirk de Korte, manager PPOB. “De detectie-
methode van Sanquin is in elk geval gevoeliger
dan die in de VS. Wij testen hier sinds oktober
2001 twee kweken met elk 7,5 ml concentraat,
terwijl de Amerikanen maar één kweek doen
op 4 ml. Met het geautomatiseerde microbio-
logische detectiesysteem BacT/Alert vinden
wij gemiddeld bij 4 van de 1000 concentraten
bacteriële besmetting, maar er blijft een kans
dat de kweek op dat testmoment zo weinig
bacteriën bevat dat deze onder de detectie-
grens blijven maar daarna alsnog doorgroeien
tot boven de infectueuze dosis. Dit wordt een
vals-negatief resultaat genoemd en dat zou
betekenen dat wij incidenteel bloedplaatjes-
concentraten uitgeven die tegen het einde van
de bewaartijd wel bacterieel besmet zijn.” 
De afgelopen drie jaar lijkt dat twee keer te
zijn gebeurd volgens cijfers van het Landelijk
Hemovigilantie Bureau TRIP, gelukkig zonder
ernstige complicaties voor de patiënt.

Paarse kratten
Om te achterhalen of de vals-negatieve tests
een bedreiging vormen voor het Nederlandse
systeem vroeg researchanaliste Willy Karssing
(belast met de uitvoering van het project) alle
regio’s om hun ‘outdated’ trombocyten-
producten naar Amsterdam te sturen om ze

opnieuw te laten testen op bacteriële contami-
natie na zeven dagen (de maximale bewaar-
tijd in Nederland; in de VS is dat vijf dagen).
Karssing vergewiste zich ervan dat alle regio’s
hun verlopen producten trouw opstuurden en
belde iedereen na op dagen dat er geen zending
kwam. “De verzending gebeurde in speciaal
gefabriceerde paarse kratten, om te voorko-
men dat oude producten per ongeluk in de
normale productenstroom zouden belanden.
Om diezelfde reden hebben we onze kweken
uitgevoerd met een stand-alone BacT/Alert-
machine, zodat geen verwarring met de 
routinescreening kon optreden.” Na analyse
van 4.000 bruikbare 5-donor bloedplaatjes-
concentraten bleek 1 op de 1000 bacterieel
besmet te zijn, nog eens een kwart boven op
het percentage dat in de standaardscreening
wordt gevonden. De Korte: “Dit percentage is
vergelijkbaar met wat in andere internationale
studies wordt gevonden, terwijl op basis van
literatuur veel hogere percentages waren
voorspeld. Het viel dus mee, maar elk vals-
negatief resultaat is er een te veel, zeker gezien
de mogelijk verstrekkende gevolgen voor een
patiënt.” “Daar moet wel bij worden aan-
getekend dat alle gevonden bacteriën huid-
bacteriën zijn. Hiertegen zijn patiënten vrijwel
altijd goed bestand, al kunnen ze er wel koorts
van krijgen. Een andere relativerende factor is
dat bloedplaatjesconcentraten meestal binnen
vijf dagen worden gebruikt, dus ruim voor de
bewaargrens van zeven dagen”, zegt Karssing.
Op dat moment zullen de gevonden bacteriën
nog niet zodanig gegroeid zijn dat ze een 
ernstige bedreiging voor de patiënt vormen.

Extra test?
De Korte heeft een advies opgesteld voor de
Medische Adviesraad, die moet beoordelen of
deze resultaten aanleiding zijn voor aanpas-
sing van de testprocedure. “Eén mogelijkheid
is een extra test kort voor het uitgeven voor 
die producten die we pas na vier dagen uit-
geven”, aldus De Korte. “We zouden ook 
kunnen teruggaan in bewaartijd van zeven
naar vijf dagen. Zulke maatregelen moeten 
de deskundigen ook afwegen tegen de 
kosten.” Een andere mogelijkheid is om nog
meer aandacht te besteden aan ontsmetting
van de huid.

Bloedproducten

Rest-risico bacteriële besmetting 
bloedplaatjesconcentraten onderzocht

Dirk de Korte (Dirksland, 1955) werkt sinds 1981 bij
Sanquin Research. Sinds 2007 is hij manager van
de researchafdeling Product- & Procesontwikkeling
Bloedtransfusie-technologie in Amsterdam. 
Hij studeerde biochemie aan de Universiteit van
Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van
Amsterdam. De Korte is gespecialiseerd in toe-
gepast onderzoek, (co-)development van nieuwe
producten voor bloedtransfusiegeneeskunde en het
vertalen van vragen van bedrijven in onderzoeks-
projecten.
d.dekorte@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/in/dirkdekorte

Willy Karssing (Bussum, 1951) werkt sinds 1991 bij
Sanquin. Zij is sinds 2004 research-analist bij de
afdeling Product- en Procesontwikkeling Bloed-
transfusietechnologie van Sanquin. Karssing heeft
langdurige ervaring met alle aspecten van de
bloedbankactiviteiten en is projectleider van 
diverse projecten, waaronder het hier beschreven
project.
w.karssing@sanquin.nl

Frank van Kolfschooten
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Per 1 april 2010 is dr. Laura Gutiérrez aan-
gesteld als labhoofd Bloedplaatjesonderzoek
binnen de afdeling Bloedcel Research van
Sanquin. Haar opdracht is onderzoek uit te
voeren naar plaatjesvorming en -functies.
Daartoe bestudeert zij het rijpingsproces van
voorlopercellen uit het beenmerg tot bloed-
plaatjes en de verschillende functies die de
plaatjes daarbij verwerven. Ook de afwijkingen
die in deze processen optreden bij bepaalde
patiënten behoren tot haar onderzoeks-
terrein.

Gutiérrez is in Spanje opgeleid tot bioloog,
waar ze zich heeft bezig gehouden met 
genetische manipulatie van planten.
“Daarna heb ik een masteropleiding bio-
technologie in Engeland gedaan, in Leicester.
Die universiteit daar werkt samen met de
Hogeschool Brabant, en in het kader daarvan
heb ik een stage doorgebracht op de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, op de afdeling
Genetica. Daar ben ik bezig geweest met
‘checkpoint genen’ die betrokken zijn bij de
overgang van celcyclusfasen. Dat beviel me zo
goed dat ik op diezelfde universiteit, maar nu
op de afdeling Celbiologie, mijn promotie-
onderzoek heb gedaan, naar de rol van de
transcriptiefactor Gata1 in voorlopercellen
van erytrocyten. Dat was eigenlijk mijn eerste
kennismaking met bloed. Later heb ik soort-
gelijk onderzoek gedaan in dendritische 
cellen. Op die afdeling ben ik ook als postdoc
gebleven, met voortzetting van mijn 
promotieonderzoek, maar ook met nieuwe
projecten, onder andere naar parvovirus-
infecties. Maar om zelf beurzen te verwerven
was het niet goed om daar te blijven, dus uit-
eindelijk wilde ik wel weg.”

Is Sanquin een grote verandering?
“Ja, maar wel heel leuk. Leuk om wat anders
te doen en ook een hele inspirerende werk-
plek. Sanquin Bloedvoorziening is een erg
praktisch instituut, alle vraagstellingen in het
onderzoek zijn gericht op toepassing, in de
diagnostiek of in de transfusiegeneeskunde.
Toch is er volop ruimte om fundamenteel
onderzoek te doen en samen te werken met
andere laboratoria en met klinieken. Ook 
binnen Sanquin is iedereen open en bereid tot

samenwerking, en er zijn prima faciliteiten.
Het plaatjesonderzoek is wel een grote 
verandering. Bloedplaatjes zijn eigenlijk heel
vreemde cellen: het zijn afsnoeringen van
voorlopercellen, megakaryocyten, die – zoals
de naam al zegt – een grote polyploïde kern
binnen één cel bevatten. Maar de plaatjes die
daarvan afgesnoerd zijn hebben helemaal
geen kern. Door hun vermogen om aan
elkaar te plakken, of aan andere cellen en
eiwitten te plakken, zijn ze essentieel in het
bloedstollingsproces. Bovendien zijn plaatjes
betrokken bij ontstekingsprocessen, en dat is
een nieuw en erg interessant concept van
plaatjesfunctie.”

Wat zijn je plannen?
“We hebben nu een klein groepje van één
postdoc, twee promovendi en één analist.
Hiermee bestuderen we plaatjesaggregatie
onder invloed van diverse fysiologische 
stimuli, met een techniek die al ontwikkeld
was voor ik hier kwam. Met die techniek
onderzoeken we ook de interactie tussen 
bacteriën en plaatjes, in samenwerking met
het Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam (ACTA). Onze centrale vraag
betreft de uitrijping van megakaryocyten, met
name de rol daarin van Caprin2, een RNA-
bindend eiwit dat betrokken is bij translatie-
regulatie, dus het omzetten van RNA in eiwit.
We hebben Caprin2 knock-out muizen, die
minder bloedplaatjes hebben dan wildtype
muizen en verhoogde hoeveelheden Gata1 
in de megakaryocyten. Dus daar is opnieuw
mijn oude liefde Gata1 weer! We proberen 
nu de relatie te ontraadselen tussen Caprin2,
Gata1, verminderde megakaryocytenuit-
rijping en verminderde plaatjesvorming. 
In de toekomst willen we ons ook gaan richten
op defecten bij patiënten met bloedplaatjes-
tekort. We verwachten dat ons onderzoek zal
bijdragen aan betere diagnostiek op dit punt
en op betere functietesten voor bloedplaatjes-
preparaten voor transfusies.

Personalia

Spaans temperament in Sanquin

Dirk Roos

Laura Gutiérrez (Madrid, 1976) studeerde
Fundamentele Biologie in Oviedo, Spanje, en
Biotechnologie in Leicester, UK. In juni 2005 
promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam op een celbiologisch proefschrift over 
de rol van Gata1 in de uitrijping van rode bloed-
cellen. Op diezelfde afdeling werkte zij als postdoc
onder andere aan de mechanismen van rode-
bloedceldood tijdens Parvovirus B19 infectie. 
In 2010 kwam zij in dienst van Sanquin, waar 
zij werkt aan de uitrijping en functies van bloed-
plaatjes.
l.gutierrez@sanquin.nl
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Als pijpenkrullen stroomt het bloed uit het
hoofd van Medusa. Perseus houdt de afgehakte
kop triomfantelijk aan haar met slangen door-
knoopte haar omhoog. Het heeft de schepper
van het beeld, de Florentijnse goudsmid en

beeldhouwer Benvenuto Cellini (1500-1571),
heel wat kopzorgen bezorgd om te bereiken
dat ook dit opgeheven hoofd met de plastische,
als slangen slingerende bloedstralen hun uit-
eindelijke vorm heeft gekregen.

In 1545 deed Cosimo I, hertog en heerser van
Florence, het verzoek aan Cellini voor hem
een groot beeld van Perseus te maken. Het zou
in het openbaar, in de Loggia dei Lanzi aan de
Piazza della Signoria, worden opgesteld.
Waarschijnlijk liet Cosimo de keuze op deze
mythologische held vallen om hiermee zich-
zelf en zijn politiek beleid te verheerlijken.
Volgens de Metamorfosen van Ovidius nam
Perseus, om de eer van zijn moeder te redden,
de opdracht van haar machtige en wellustige
belager Polydektes aan om hem het hoofd
van de Gorgo Medusa te brengen. Tot dan toe
was nog nooit iemand van een bezoek aan
haar teruggekomen want ieder mens of dier,
dat Medusa’s griezelige schrikbeeld aan-
schouwde, versteende ter plekke. Athene had
namelijk uit wraak op de verkrachting van
Medusa door Neptunus de schoonheid van
Medusa tenietgedaan door haar haar te ver-
anderen in afzichtelijke slangen. Met hulp
van de goden wist Perseus op slinkse wijze het
aangezicht van Medusa te weerspiegelen in
zijn bronzen schild. Medusa en haar slangen
raakten door haar spiegelbeeld bedwelmd en
Perseus kon haar hoofd eraf slaan1. In de zes-
tiende eeuw gold Perseus als de verpersoon-
lijking van het redelijk verstand dat de zinne-
lijke hartstocht – de Medusa – overwint. Het
beeld verwijst echter niet alleen naar deze
heersersdeugd, het is ook een waarschuwing
aan de politieke vijanden van Cosimo. Hij
heeft zelf ook menig kop laten rollen. 

Met de opdracht zette Cosimo I de traditie van
zijn republikeinse voorgangers voort om kunst
te gebruiken als propagandamiddel. Op het
plein stonden al Judith van Donatello (1460)
en David van Michelangelo, beide verbeeldin-
gen van overwinnaars van tirannen, die fysieke
kracht, morele moed en verdediging van het
volk representeren. Judith redde het Joodse
volk door op listige wijze de vijand Holofernes
te onthoofden en de oudtestamentische David
velde de vervaarlijke reus Goliath. Cellini

Met opgeheven hoofd

Kunstbloed

Noor van Leeuwen

Benvenuto Cellini
Perseus met het hoofd van Medusa, 1554
Brons, 320 cm
Loggia dei Lanzi, Florence
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Proefschrift Isaac Kajja

Onderzoek

Isaac Kajja
8 december 2010
The Current Hospital Transfusion
Practices and Procedures in
Uganda
Promotores: Prof. dr. C.Th. Smit
Sibinga, prof. dr. G.S. Bimenya
en prof. dr. H.J. ten Duis
Rijksuniversiteit Groningen

In Uganda is de vraag naar
bloed in de ziekenhuizen vele
malen groter dan de toelevering.
Om die reden ziet de Uganda
Blood Transfusion Service (UBTS)
zich voor de bijkans onmogelijke
taak geplaatst om voor voldoende
bloed te zorgen en tegelijkertijd
de kwaliteit en de veiligheid van
de bloedproducten te waarbor-
gen. Landelijke gegevens over
het klinisch gebruik van bloed
zijn zeer beperkt. Echter, de uit-
gangswaarnemingen die aan
het begin van dit onderzoek zijn
gedaan, hebben belangrijke
zaken als onnodige transfusies,
onveilige transfusiepraktijken
en fouten (met name aan het
ziekbed) aan het licht gebracht.
Bij de inspanning om de kwali-
teit van de gezondheidszorg voor
ontvangers van bloed te verbete-
ren en daarmee het effectieve

gebruik van de schaarse bloed-
producten, was het gerechtvaar-
digd een wetenschappelijk
onderzoek te doen waarmee de
kwaliteitsgebreken in de praktijk
en de procedure van de bloed-
transfusieketen in de zieken-
huizen konden worden geïdenti-
ficeerd en onderzocht.
De onderzochte processen en
procedures omvatten onder
meer de ethische aspecten rond
het ontvangen van bloed, het
proces van het bestellen en toe-
dienen van bloed aan het ziek-
bed, het nut van het invoeren
van een gecontroleerd bloed-
bestelschema voor grote chirur-
gische ingrepen, de communica-
tie (interfase) tussen clinici en de
toeleverende bloedbanken, iden-
tificatie van de zwakke punten
in het proces van de bewerking
van afgenomen bloed en het
effect van deze aspecten op het
transfusieproces in het zieken-
huis.
Het onderzoek is gedaan in 
ziekenhuizen en regionale
bloedbanken in Uganda.
Deelnemers waren behandelend
specialisten en laboratorium-
personeel, administratief perso-
neel en patiënten.

The CurrentHospital
Transfusion Practices and
Procedures inUganda

Isaac Kajja

gebruikte zowel Judith als David als zijn 
referentie en wou naar eigen zeggen beide
beelden ‘drievoudig overtreffen’. Maar het
werk aan het beeld verloopt niet zonder 
dramatische gebeurtenissen. De moeite die de
negen jaren durende arbeid hem heeft gekost
heeft hij in zijn autobiografie, niet geplaagd
door ijdelheid, kleurrijk beschreven2. Aan-
vankelijk verliep het vlot, het door Perseus
met voeten getreden lichaam van Medusa
werd in 1546 gegoten. Vol drama beschrijft
Cellini de gebeurtenissen tijdens de acht jaar
durende arbeid aan de 320 centimeter lange
hoofdfiguur. Dit bereikte zijn hoogtepunt bij
het gieten. Er waren grote twijfels of hij erin
zou slagen de verwrongen figuur van beide
koppen tot de tenen met brons te vullen.
Bovendien dreigt halverwege het proces de
legering te stollen. Hij beveelt zijn huisgenoten
alle borden, schotels en schalen in zijn huis,
ongeveer tweehonderd stuks, bijeen te halen
en gooit ze één voor één in het mengsel, waar-
op ineens zijn vorm als nog geheel volliep.
Met opgeheven hoofd kon hij het beeld aan
zijn opdrachtgever tonen en kon het in 1554
in de Loggia worden onthuld.
Perseus is weergegeven als een lenige, mooi
gespierde jongeman en staat, hoewel het
hoofd iets genegen en de ogen teneergeslagen,
als een overwinnaar op het levenloze lichaam
van het onthoofde monster. Met kracht gulpt
het bloed in dikke stralen uit haar hals. 
De held, herkenbaar als Perseus aan de
gevleugelde sandalen en Hades’ helm, toont
het afgehouwen hoofd van Medusa aan de
beschouwer. Zij heeft haar ogen geloken en de
mond half open en uit haar hals stroomt ook
hier het bloed in dikke stralen. Wat Cellini
niet heeft verbeeld is dat uit haar bloed het
gevleugelde paard Pegasus en de reus
Chrysaor werden geboren, beide vrucht van
de verkrachting door Neptunus. Deze magie
van haar bloed zou waarschijnlijk te veel
afbreuk doen aan de boodschap van de
opdrachtgever.

Noten
1 Ovidius, Metamorfosen, boek IV vers 772-804.
2 Benvenuto Cellini, Het leven [Nederlandse vertaling 
C. van Schendel en H. van Dam van Isselt], 
Amsterdam, 2000 (4e druk).
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Micha Nethe
14 januari 2011
Rac1 meets ubiquitin. New insights
in Rac1 signalling
Promotor: Prof. dr. D. Roos
Co-promotor: Dr. P.L. Hordijk
Universiteit van Amsterdam

De mogelijkheid tot gerichte
beweging van cellen is een 
fundamentele eigenschap die
ten grondslag ligt aan de 
vorming van weefsels en 
organen in een zich ontwikke-
lend embryo, maar die ook een
essentieel onderdeel is van
afweerreacties. Daarnaast is cel-
beweging een belangrijk aspect
van verschillende ziektes, waar-
onder chronische ontstekings-
ziektes, en het uitzaaien van
kankercellen. Celbeweging
wordt op verschillende niveaus
gereguleerd en wordt gestuurd
door het zogenaamde cytoskelet.
Dit cytoskelet regelt de snelheid
en richting van de celbeweging
en is daarnaast van belang voor
een goede hechting van cellen
aan de ondergrond, zonder
welke geen celbeweging moge-
lijk zou zijn. Een van de regule-
rende eiwitten van het cytoskelet
is het kleine GTPase Rac1.

In dit proefschrift ligt de nadruk
op moleculaire mechanismen
die de signalering van het Rac1
eiwit controleren, evenals de
moleculaire mechanismen die
Rac1 zelf, op zijn beurt, aan-
stuurt teneinde celbeweging en 
-hechting te reguleren. 
Om nieuwe eiwitten te identifi-
ceren die aan Rac1 binden, 
is gebruik gemaakt van peptides
die overeen kwamen met de
aminozuursequentie van ver-
schillende domeinen van Rac1.
Deze peptides, voorzien van een
‘handvat’, werden toegevoegd
aan cellulaire eiwit-extracten,
waarna ze uit het extract konden
worden gevist. De eiwitten uit
het extract die aan de peptides
bonden zijn vervolgens geïdenti-
ficeerd met massa-spectrometrie,
een zeer gevoelige techniek 
voor eiwit-analyse. Door middel
van deze benadering werden
Caveolin-1 (Cav1), een mem-
braaneiwit dat eiwittransport
faciliteert, en Nedd4-1, een E3
ligase dat in belangrijke mate
betrokken is bij eiwitafbraak in
de cel geïdentificeerd. Nadere
bestudering van deze eiwitten
met betrekking tot Rac1 signale-
ring leidde tenslotte tot nieuwe
inzichten in de mechanismen
waarmee Rac1 signalering wordt
aangestuurd. 

Rutger Middelburg
19 januari 2011
Transfusion-related acute lung
injury. Etiological research and its
methodological challenges
Promotor: Prof. dr. E. Briët
Co-promotor: Dr. J.G. van der
Bom
Universiteit van Leiden

Transfusiegerelateerde acute
longschade (transfusion-related
acute lung injury; TRALI) is op
het moment de meest voor-
komende ernstige bijwerking
van bloedtransfusies. TRALI kan
veroorzaakt worden door leuko-
cyten antistoffen, die voorname-
lijk aanwezig zijn in vrouwelijke
donors die zwanger zijn geweest
maar ook in getransfundeerde
donors (Hoofdstuk 1 en 2). In
Nederland wordt daarom vanaf
1 oktober 2006 alleen nog plas-
ma voor transfusie gedoneerd
door mannelijke, nooit getrans-
fundeerde donors. In dit project
wilden we kwantificeren welk
effect we van deze maatregel
kunnen verwachten.
In Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven
we een aantal methodologische
problemen die veel voorkomen
in het transfusieonderzoek in het

algemeen en het TRALI-onder-
zoek in het bijzonder. Daarnaast
worden mogelijke oplossingen
aangedragen die in de volgende
hoofdstukken worden toegepast.
Hoewel Hoofdstukken 5 tot en
met 7 heel verschillende metho-
den en gedeeltelijk verschillende
populaties gebruiken komen de
resultaten goed overeen. Samen
laten deze hoofdstukken zien dat
bijna alle TRALI die veroorzaakt
wordt door plasmarijke produc-
ten voorkomen kan worden door
het uitsluiten van vrouwelijke
donors en donors die bloot-
gesteld zijn aan allogene anti-
genen. Voor TRALI die veroor-
zaakt wordt door plasma-arme
producten bestaat dit verband
echter niet.
In Hoofdstuk 8 laten we zien
welk deel van de leukocytenanti-
stoffen door de huidige plasma-
maatregel uit de bloedvoor-
ziening kan worden gehouden.
Daarnaast tonen we aan dat het
uitsluiten van plasma van
alleen vrouwelijke donors die
zwanger zijn geweest en getrans-
fundeerde donors net zo effectief
is als het uitsluiten van plasma
van alle vrouwelijke en getrans-
fundeerde donors.
Tot slot bespreken we in Hoofd-
stuk 9 het verband tussen de
resultaten uit alle eerdere hoofd-
stukken. In Hoofdstuk 9 bespre-
ken we ook wat algemenere
onderwerpen zoals het gebruik
van een populatie attributief
risico in plaats van een relatief
risico en correctie van het 
populatie attributief risico voor
confounding.

Proefschrift Micha Nethe Proefschrift Rutger Middelburg
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Diana Edo Matas
21 januari 2011
Within-host HIV-1 evolution in
relation to viral coreceptor use and
host environment
Promotor: 
Prof. dr. H. Schuitemaker
Co-promotor(es): 
Dr. A.B. van ’t Wout
Universiteit van Amsterdam

HIV-1 dringt de cel binnen door-
dat virale envelopeiwitten op het
oppervlak van het virus binden
aan CD4 en een co-receptor
(CCR5 of CXCR4) die zich op het
oppervlak van de gastheer cell
bevinden. De vroege fase van de
infectie wordt gedomineerd door
CCR5-gebruikende virussen (R5).
In ten minste 50% van de
patiënten evolueren gedurende
het verloop van de infectie de R5
varianten in CXCR4-gebruiken-
de virussen (X4) die meer viru-
lent zijn. Omdat de aanwezig-
heid van X4 varianten negatieve
implicaties heeft voor het ziekte-
verloop en het gebruik van anti-
retrovirale geneesmiddelen die
door CCR5 te blokkeren voorko-
men dat virussen de cel kunnen
binnendringen, is een beter
begrip van de factoren die de

progressie naar AIDS in de aan-
of afwezigheid van X4 varianten
relevant.
In dit proefschrift is de evolutie
van HIV-1 en de samenstelling
van de viruspopulatie in HIV-1
geïnfecteerde patiënten bestu-
deerd, zowel in relatie tot co-
receptorgebruik, als in relatie 
tot andere gastheerfactoren. 
De belangrijkste bevinding is 
dat het vermogen van een R5
variant om co-receptor CXCR4 
te gaan gebruiken afhankelijk
kan zijn van bepaalde karakte-
ristieken van de virale envelop,
zoals de lading van het derde
variabele domein van de 
envelop, dat de co-receptor
bindt. Tegelijkertijd kunnen 
veranderingen in de envelop
optreden als gevolg van aanpas-
singen aan de afweerreactie van
de gastheer die dit proces onder-
steunen. Na het verschijnen van
X4 varianten blijven ook de R5
varianten aanwezig (co-existen-
tie) en evolueren beide virus-
populaties onafhankelijk verder,
wat resulteert in een efficiënter
gebruik van de respectievelijke
co-receptoren en een toenemende
ongevoeligheid voor antivirale
middelen die het entry proces
blokkeren.

www.proefschriften.sanquin.nl

Op donderdag 14 en vrijdag 
15 april 2011 organiseert
Sanquin voor de vierde keer een
Spring Seminar, deze keer met
als titel: Advances in Clinical
Transfusion Medicine.
Locatie: Koninklijk Instituut
voor de Tropen, Amsterdam
Symposiumvoorzitter: 
Prof. dr. Anneke Brand
Sessies:
Epidemiology in transfusion
medicine
Adverse reactions
Donor health and safety; 
a pro-con debate
Triggers and targets
Coagulation disorders
Alternatives for transfusion
www.sss.sanquin.nl
sanquin@eurocongress.com

Rectificatie
In de vorige editie van Bloed-
beeld is op blz. 31 de informatie
over het proefschrift van
Barbara Borkent weggevallen:
Barbara Borkent-Raven
9 november 2010
The PROTON Study – profiles 
of transfusion recipients in 
The Netherlands
Promotores: 
Prof. dr. B.A. van Hout 
en prof. dr. G.J. Bonsel
Co-promotor: 
Dr. C.L. van der Poel
Universiteit van Utrecht

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 maande-
lijkse exposities zijn op werk-
dagen te bezoeken van 08.30 
tot 16.30 uur.

April
Aylin Tasöz
Mei
Kyra Sacks
Juni
Carolien Duijzer
www.exposities.sanquin.nl

Proefschrift Diana Edo Matas Sanquin Spring Seminar 2011
Advances in Clinical Transfusion
Science
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Kees Waas
Radix Jesse
Gebrandschilderd raam, 1956, 230 x 230 cm
RK Kerk Heilige Maria Geboorte, Dussen

“De bloedvoorziening is onze levensader”,
zegt Kees Waas, secretaris van de Stichting
voor Afweerstoornissen (SAS). “Als dat weg
zou vallen zijn veel patiënten daarvan de
dupe. Het plasma is voor patiënten met een
afweerstoornis van vitaal belang, er is geen
alternatief. Door de goede bloedvoorziening
in Nederland kunnen deze patiënten een 
normaal leven leiden.” De SAS zet zich in voor
patiënten met aangeboren of verworven
stoornissen in de afweer tegen infectieziekten.
Waas werd in 1985 geconfronteerd met
afweerstoornissen toen zijn oudste zoon Guus
nog voor zijn eerste jaar werd opgenomen in
het AMC, waar men constateerde dat hij een
etterende longontsteking had. De ontsteking
werd behandeld met antibiotica. Anderhalf
jaar later kreeg hij door een val een ontstoken
bult op zijn hoofd. In het ziekenhuis werd hij
behandeld met antibiotica, maar kreeg met-
een een hersenvliesontsteking. 
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in
Utrecht werd geconstateerd dat hij leed aan
een afweerstoornis, agammaglobulinemie.
”We zijn toen meteen lid geworden van de net
opgerichte SAS. Thuisbehandeling was net in
opkomst en wij kozen er voor om hem thuis
subcutaan met immunoglobuline te behande-
len. Inmiddels was onze zoon Bart geboren en
men vond dat hij ook getest moest worden,
omdat er sprake kon zijn van de geslachts-
gebonden variant. Bart bleek dezelfde aan-
doening te hebben, maar hij was nog nooit
ziek geweest en ging vervolgens ook in behan-
deling.” Toen de jongens ouder werden vond
de behandeling, via een intraveneus infuus
met immunoglobuline, iedere drie weken in
het ziekenhuis plaats. “In 1998 zijn we in
overleg met de kinderartsen als een van de
eersten onze zoons thuis gaan behandelen
met intraveneus immunoglobuline. 
Via Sanquin kwam er een thuiszorginstantie
die ons drie maanden heeft begeleid. Toen
gebruikten we nog het gevriesdroogde product
dat moest worden opgelost.”
Er zijn in Nederland ongeveer 1000 patiënten
met een afweerstoornis, waarvan er 250 lid
zijn de SAS. “Veel patiënten willen blijkbaar
niet zo met hun ziekte bezig zijn. Maar ook al
heb je er zelf niet zo’n last van, als patiënten-
groep kun je wel beter je stem verheffen. 

We organiseren twee keer per jaar een leden-
bijeenkomst, waar deskundigen worden uit-
genodigd, waar informatie wordt gegeven, 
bijvoorbeeld over de vergoeding voor thuis-
behandeling etc. Daarnaast organiseren we
ook familiedagen en bijeenkomsten voor
jonge patiënten, zodat ze zien dat ze niet de
enigen zijn.”
In oktober 2010 bestond de SAS 25 jaar.
Tijdens de viering is de website www.altijd-
ziek.nl gelanceerd. “Wij hebben geconstateerd
dat artsen veel te weinig kennis hebben van
afweerstoornissen en patiënten vaak met
antibiotica behandelen. Bij bijna de helft van
de patiënten met een afweerstoornis (45%) is
hun aandoening niet tijdig herkend. Vooral
bij kinderen met een afweerstoornis wordt de
diagnose pas gesteld als de eerste verschijnse-
len zich allang hebben voorgedaan. Met onze
kinderen waren wij er gelukkig vroeg bij.
Sommige patiënten komen er pas op latere
leeftijd achter dat ze een deficiëntie hebben.
Wij willen proberen huisartsen en artsen in 
perifere ziekenhuizen meer bewust te maken
van de aandoeningen, via bijvoorbeeld 
E-learning. In 2012 is er een beurs voor artsen
in Ahoy en daar zullen wij aanwezig zijn met
een stand en we hopen dan een workshop te
kunnen geven. Als patiëntenvereniging 
richten wij ons met deze website op potentiële
mondige patiënten. Omdat er maar zo weinig
patiënten zijn komen artsen er niet vaak mee
in aanraking. Gelukkig krijgen jongere 
artsen en kinderartsen het wel mee in hun
opleiding.”
Waas vindt het prettig dat hij naast zijn 
gewone werk er iets anders bij kan doen. 
Hij is sinds 2002, na een carrière als gods-
dienstleraar en een studie Theologie, 
pastoraal werker in Dussen voor zes RK 
parochies.
”Ik heb via de SAS hele leuke contacten op-
gedaan, ook via IPOPI, de internationale
patiëntenvereniging. Met Sanquin hebben 
wij een buitengewoon fijne relatie. Sanquin
en voorheen het CLB heeft ons onder andere
ondersteund bij het maken van brochures en
helpt ons met de ledenbijeenkomsten. Wij
worden serieus genomen als gesprekspartner.”
www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl

Profiel

Kees Waas
Er moet meer bewustzijn 
bij artsen komen

Anneke de Regt


