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Ellen van der Schoot weten-
schappelijk secretaris ISBT

Anske van der Bom benoemd 
tot hoogleraar

Studie naar ziekte van Chagas 
bij bloeddonors

Met ingang van 2015 is Ellen 
van der Schoot benoemd tot 
wetenschappelijk secretaris 
van de Internationale Society 
of Blood Transfusion (ISBT). 
Zij volgt hiermee de huidige 
secretaris Martin Olsson op. 
Van der Schoot is manager 
van de afdeling Bloedceldiag-
nostiek van Sanquin Diagnostiek 
en de afdeling Experimentele 
Immunohematologie en medisch 
directeur van het Laboratorium 
voor Cellulaire therapieën van 
Sanquin Research. Sinds 2007 
is zij hoogleraar Experimentele 
Immunohematologie aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
Van der Schoot was congres-
president van het 23e regionale 
congres van de ISBT gehouden 
in Amsterdam in 2013. Zij is lid 
van de ISBT werkgroep rode cel 
immunogenetica en bloedgroep-
terminologie.
De ISBT heeft als missie om een 
platform te zijn om in dienst 
van donors en patiënten de ken-
nis over de transfusiegeneeskun-
de op een steeds hoger niveau te 
brengen. Dit doet de ISBT onder 
andere door het organiseren 
van congressen, waarbij de 
wetenschappelijk secretaris een 
uitermate belangrijke rol speelt 
bij het samenstellen van een 
wetenschappelijk gezien kwali-
tatief hoogwaardig programma, 
zodat het congres aantrekkelijk 
is voor alle onderzoekers binnen 
de transfusiegeneeskunde om 
hun vindingen te delen. De we-
tenschappelijk secretaris vervult 
daarmee internationaal een 
topfunctie op het gebied van het 
inrichten van optimale state-of-
the-art kennisoverdracht binnen 
de transfusiegeneeskunde.

Dr. Anske van der Bom is per 
december 2012 benoemd tot 
hoogleraar Klinische Epidemio-
logie aan de Universiteit Leiden, 
met als aandachtsgebied 
Transfusiegeneeskunde. Van der 
Bom is sinds 2011 manager van 
de afdeling Klinische Transfusie-
research bij Sanquin. Van der 
Bom studeerde geneeskunde 
aan de Universiteit Leiden en 
Klinische Epidemologie aan 
het Netherlands Institute for 
Health Sciences van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, waar zij 
in 1997 promoveerde. Zij was 
een aantal jaar klinisch epide-
mioloog bij het Julius Centrum 
UMC Utrecht en is sinds 2004 
universitair hoofddocent bij de 
afdeling Klinische Epidemio-
logie van het LUMC.
Het Leids Univertair Medisch 
Centrum en Sanquin heb-
ben gezamenlijk het Jon J van 
Rood Centrum voor klinisch 
transfusieonderzoek opgezet. 
Het Van Rood centrum richt 
zich op onderzoek en educatie 
op het gebied van transfusie-
geneeskunde. Vanuit het Jon 
J van Rood Centrum werken 
het LUMC en Sanquin aan een 
gezamenlijke onderzoeksagenda 
voor het verder ontwikkelen van 
methodologie voor evidence-
based klinisch transfusieonder-
zoek, om zo bij te dragen aan 
een verdere verbetering van 
kwaliteit en effectiviteit van 
bloed-producten. Ook worden 
vanuit het Jon J van Rood 
Centrum verschillende oplei-
dingstrajecten aangeboden, 
bijvoorbeeld een specialisatie 
transfusiegeneeskunde.

De ziekte van Chagas wordt 
veroorzaakt door Trypanosoma 
cruzi, een protozoön dat vooral 
voorkomt in Midden- en Zuid-
Amerika en naar de mens wordt 
overgedragen via wantsen, 
die zich ’s nachts voeden met 
menselijk bloed. Ook wordt 
de infectie tijdens de zwanger-
schap van moeder op kind 
overgedragen en is transmissie 
via geïnfecteerd donorbloed 
mogelijk. Bloedbanken in Mid-
den- en Zuid-Amerika screenen 
hun bloeddonors standaard 
op antistoffen tegen T. cruzi. 
De Verenigde Staten en enkele 
Europese landen (o.a. België, 
Frankrijk en Spanje) screenen 
een geselecteerd deel van de 
bloeddonaties. In 2013 heeft 
Sanquin een studie uitgevoerd 
onder Nederlandse bloed-
donors die geboren zijn in 
gebieden waar meer dan 1% 
van de bevolking met T. cruzi is 
geïnfecteerd. Met een gevoelige 
antistoftest is nagegaan of zij 
een onopgemerkte T. cruzi infec-
tie hebben. Datzelfde is gedaan 
bij donors die niet zijn geboren 
in Chagas-risicogebied, maar 
wel een moeder hebben die er 
is geboren; en bij donors die 
een onafgebroken periode van 
tenminste zes maanden in een 
risicogebied verbleven. In totaal 
deden 1334 donors mee aan de 
studie. Gezamenlijk brachten zij 
8000 jaar door in Chagas-risico-
gebied, wat gelijk staat aan drie 
miljoen overnachtingen. Alle 
donors waren seronegatief voor 
T. cruzi antistoffen. De conclusie 
is dat de invoering van een 
Chagas-test voor bloedproduc-
ten in Nederland op dit moment 
niet nodig is.

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
4 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
Deze moleculaire structuur is een rigide snapshot van het 
stollingseiwit Factor VIII, bepaald vanuit een kristal. 
De aminozuurketen van eiwitten kan de vorm van een helix 
aannemen (de krullen), van een rigide vlak (brede pijlen), 
of van een ongestructureerde ketting (de lijnen).

De boodschap
Met massaspectrometrie kan de interactie tussen eiwitten 
onder meer natuurlijke omstandigheden worden bestudeerd.

Het onderzoek
Om te onderzoeken waar een bepaalde antistof aan Factor 
VIII bindt werd antistof-gebonden Factor VIII blootgesteld 
aan zwaar water. De deuterium-atomen van zwaar water 

wisselen uit met de waterstofatomen van Factor VIII, behalve 
waar de antistof bindt. Door uitwisseling neemt de massa van 
Factor VIII met één Dalton (1.7x10-27 kilogram) toe. Factor 
VIII wordt vervolgens in kleine stukjes geknipt waarvan de 
massa nauwkeurig wordt bepaald. Omdat de massa van elk 
mogelijk fragment van Factor VIII bekend is, kunnen we 
berekenen waar deuterium-atomen zijn ingebouwd. Factor 
VIII domeinen waar geen deuterium-atomen zijn ingebouwd 
zijn rood weergegeven. Hier bindt de antistof aan Factor VIII.

Bloem E, van den Biggelaar M, Wroblewska A, Voorberg J, Faber JH, Kjalke M, 
Stennicke HR, Mertens K, Meijer AB. Factor VIII C1 domain spikes 2092-2093 
and 2158-2159 comprise regions that modulate cofactor function and cellular 
uptake. J Biol Chem 2013; 288(41):29670-9.

Zie ook het innovatiekatern op blz. 13-16.
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Voor iedere patiënt gelijke kans 
op behandeling met stamcellen

De Nederlandse bijdrage van stamcellen 
uit navelstrengbloed aan de wereldwijde 
voorraad is altijd relatief klein geweest. 
Daar komt verandering in: Sanquin 
investeert de komende jaren flink in 
vergroting van de voorraad Nederlandse 
stamcellen uit navelstrengbloed. Neder-
landse patiënten zijn daardoor minder af-
hankelijk van buitenlandse stamcelbanken. 
Bovendien kunnen behandelaren gemakke-
lijker een match vinden voor specifieke 
groepen patiënten, met name die met 
een niet-westerse achtergrond.

Het transplanteren van stamcellen uit het beenmerg van 
volwassen donors wordt al ruim dertig jaar uitgevoerd in 
Nederlandse ziekenhuizen. Veel recenter is het transplanteren 
van stamcellen die in navelstrengbloed zitten. De eerste 
transplantatie hiermee vond plaats in Parijs in 1988. 
Inmiddels voeren verschillende UMC’s in Nederland deze 
behandeling uit bij volwassen patiënten. Bloedvormende 
stamcellen worden bij een patiënt getransplanteerd als het 
eigen bloedvormend weefsel niet (goed) meer werkt en de 
transplantatie daarbij een anti-leukemie effect uitoefent. 
“De meest voorkomende indicatie voor een stamceltrans-
plantatie bij volwassenen is acute leukemie”, zegt professor 
Jan Cornelissen, hematoloog in het Erasmus MC. “Daarnaast 
zetten we het in bij andere vormen van kanker en een enkele 
keer bij niet-kwaadaardige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld 
aplastische anemie.” Bij kinderen zijn stofwisselingsstoornis-
sen een andere indicatie voor stamceltransplantatie, zoals 
leukodystrofie en het syndroom van Hurler. “Deze patiëntjes 
missen een enzym, waardoor giftige stoffen niet goed af-
gebroken worden en in het lichaam opstapelen”, zegt kinder-
arts-hematoloog Marc Bierings. “Het UMC Utrecht behandelt 
als enige ziekenhuis in Nederland kinderen met dit soort stof-
wisselingsziekten. Daarnaast doen wij samen met het UMC 
Leiden stamceltransplantaties bij kinderen met leukemie.”

Minimum aantal cellen
Cruciaal voor het slagen van een stamceltransplantatie is 
dat de weefseltypering van de donorcellen zo goed mogelijk 
overeenkomt met die van de patiënt. Sanquin voert deze 
HLA-typering (Humaan Leukocyten Antigeen) uit en geeft 
de gegevens door aan Stichting Europdonor. Europdonor 
coördineert vanuit Nederland de wereldwijde vraag naar 
en het aanbod van stamcellen, zowel van volwassen donors 
als uit navelstrengbloed. Naast HLA-typering wordt gekeken 
naar het aantal kernhoudende cellen in een navelstrengbloed-
transplantaat. Hoe meer kernhoudende cellen, hoe beter. 
“Die kernhoudende cellen zijn een indicatie van de hoe-
veelheid stamcellen in het navelstrengbloed”, verklaart 
Jacqueline van Beckhoven, hoofd van de Navelstrengbloed-
bank van Sanquin. “Eén donatie levert gemiddeld 75 ml 
navelstrengbloed op. Onze minimumgrens is echter 100 ml. 
Gelukkig zijn er ook uitschieters naar boven, zo’n 10 procent. 
De overige 90 procent van de donaties is niet geschikt voor 
transplantatie en gaat eventueel naar wetenschappelijk 
onderzoek.” Een geschikte donatie wordt bewerkt tot een 
product van 25 ml, dat minimaal 150 x 107 aan kern-
houdende cellen moet bevatten. Van Beckhoven: “Voor-
heen was de minimumgrens 100 x 107, maar die hebben 
we verhoogd omdat behandelaren CBU’s met méér kern-
houdende cellen willen. 150 x 107 is genoeg voor iemand 
van ongeveer 50 kilogram.”

Dubbelcordtransplantatie
Een groot voordeel van CBU’s is dat ze minder strikt hoeven 
te matchen met de patiënt qua HLA-typering. Bij stamcellen 
van een volwassen donor moeten minstens 9 van de 10 
kenmerken overeenkomen, bij CBU’s wordt er naar slechts 
6 kenmerken gekeken, waarvan er ten minste 4 overeen 
moeten komen, maar liever 5 of 6. “Uit klinische studies 
is gebleken dat dat voldoende is”, zegt Van Beckhoven. 
“Bovendien liggen CBU’s al voorradig, wat een voordeel is 
als er enorme haast is bij een transplantatie.” Een ander 
voordeel van CBU’s is dat ze ‘naïever’ zijn. Cornelissen: 
“Volwassen donors hebben misschien infecties meegemaakt, 
die ze in slaapstand met zich mee dragen in hun bloedcellen. 
Stamcellen uit navelstrengbloed zijn nog helemaal schoon.”
Nadelen zijn er ook. Het probleem met CBU’s is het geringe 
celaantal. Cornelissen: “Voor volwassenen is het aantal 
stamcellen in één CBU soms net te klein, waardoor er 
een grotere kans op afstoting is. En als de stamcellen wel 
aanslaan, is er een kans dat ze onvoldoende uitgroeien. 
Daarom heeft de stichting Hemato-Oncologie voor Vol-
wassenen Nederland (HOVON) een studie verricht naar 
zogeheten dubbelcordtransplantatie: toediening van twee 
stamcelproducten van twee verschillende kinderen, die zo-
wel met elkaar als met de patiënt overeenkomsten hebben. 

Bloedproducten

Medewerkers Navel-
strengbloedbank: 
zittend v.l.n.r. 
Renate Warps, 
Julia van Hal en 
Jacqueline van 
Beckhoven, 
staand v.l.n.r. 
Rianna Jehan, 
Corina van Tricht, 
Yoshiko Kleinveld, 
Marja Blijleven en 
Janneke Rijneveld
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Die studie is vorig jaar afgerond en daar komen heel goede 
resultaten uit naar voren. We zien bij patiënten veel minder 
afstotingsverschijnselen bij een dubbele dan bij een enkele 
transplantatie. Tegelijk constateren we dat steeds maar 
één van beide transplantaten aanslaat. We vermoeden dat 
de stamcellen van het ene transplantaat met die van het 
andere een gevecht aangaan. Degene die wint, werkt het 
andere navelstrengbloedtransplantaat er volledig uit, wordt 
daar ook sterker van en is daardoor beter in staat zijn werk 
te doen: namelijk het aanmaken van nieuwe bloedcellen. 
Vandaar dat we tegenwoordig bij volwassenen standaard 
een dubbelcordtransplantatie uitvoeren.”

Slagingskans
Bij kinderen is het wederom een ander verhaal. “Dubbel-
cordtransplantaties zijn bij deze patiëntjes doorgaans niet 
nodig”, zegt Bierings. “Zij krijgen meer stamcellen per 
kilo lichaamsgewicht binnen. Bij kinderen treedt ook veel 
minder vaak Graft-versus-host ziekte op. Waarom precies is 
nog niet duidelijk, maar de stamcellen slaan in ieder geval 
makkelijker aan.” Hoeveel slagingskans een stamceltrans-
plantatie heeft, vindt Bierings moeilijk in het algemeen te 
zeggen. “De reden waarom je transplanteert, maakt veel 
uit voor het resultaat. Bij acute lymfatische leukemie is er 
een overlevingskans van 80 procent. Bij acute myeloïde 
leukemie transplanteer je pas als de chemotherapie niet 
goed is aangeslagen, dan is de overlevingskans slechts 
30 procent. Maar bij stofwisselingsziekten overleeft 
90 procent van de patiënten.”

Voorkeur
Op de vraag of er nog verschil zit in indicaties voor 
transplantatie met CBU’s of beenmergstamcellen, zijn de 
antwoorden voor volwassenen en kinderen niet helemaal 
gelijk. Cornelissen: “Onze voorkeursdonor voor iedere 
indicatie is in de eerste plaats een broer of zus van de pati-
ent met een identieke HLA-typering. Want als de donor vol-
ledig passend is, geeft dat minder complicaties. Als dat niet 
kan, overleggen we met Sanquin en Europdonor of er een 
onverwante volwassen donor is die goed past. Pas als díe 
er niet is, of niet op tijd kan zijn, kijken we in de voorraad 
stamcellen uit navelstrengbloed.” Bierings heeft ook een 
lichte voorkeur voor beenmergstamcellen, maar meent dat 
dit vooral te maken heeft met opgedane ervaringen per 
behandelcentrum. “Uit alle studies die tot nu toe zijn uit-
gevoerd komt in ieder geval naar voren dat er geen groot 
verschil is in resultaat. Daardoor blijven centra bij hun 
eigen aanpak. Voor slechts twee indicaties is inmiddels 
internationale consensus: voor stofwisselingsziekten zijn 
stamcellen uit navelstrengbloed beter, omdat de naïevere 
cellen vermoedelijk een beter enzymniveau opleveren. 

En voor aplastische anemie – een heel zeldzame aandoening 
– gaat de voorkeur uit naar beenmergstamcellen, vanwege 
slechte resultaten met stamcellen uit navelstrengbloed.”

Nieuwe transplantatievormen
Een nieuwe transplantatievorm, die steeds meer toegepast 
wordt, is haplo-identieke transplantatie. Daarbij worden 
stamcellen van een ouder of een broer of zus getrans-
planteerd, die slechts voor de helft matchen met de ont-
vanger. Bierings: “Studies hebben aangetoond dat als de 
T-cellen – verantwoordelijk voor het optreden van Graft-
versus-host ziekte – helemaal uit het product worden 
gehaald en je heel veel stamcellen tegelijk transplanteert, 
dat je dan grote verschillen in HLA-typering kunt over-
bruggen. In Duitsland en Italië zijn ze groot voorstander 
van deze behandeling.” Ook nieuw zijn de studies naar 
het vermeerderen van het aantal stamcellen in een trans-
plantaat, door het toedienen van een groeifactor. Cornelissen: 
“In de Verenigde Staten wordt dit in klinische studies 
onderzocht. Vanuit HOVON hopen wij eind 2014 een soort-
gelijke studie te starten.”

Wederkerigheid
Het aantal stamceltransplantaties bij volwassenen zal 
wereldwijd toenemen, verwacht Cornelissen: “We hebben 
de complicaties beter onder de knie, waardoor we trans-
plantaties bij meer aandoeningen durven inzetten; de 
maximale leeftijd van ontvangers is daardoor ook omhoog 
gegaan van 50 naar 70.”
Wat betreft transplantaties bij kinderen verwacht Bierings 
geen grote toename. “Er komen af en toe nieuwe indicaties 
voor stamceltransplantatie bij, maar dat zijn in Nederland 
zeldzame ziektes zoals sikkelcelanemie. En sommige aan-

Uitbreiding capaciteit Navelstrengbloedbank

Jan Cornelissen
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doeningen, zoals chronische myeloïde leukemie, behandelt 
men tegenwoordig met geneesmiddelen in plaats van een 
stamceltransplantatie.” Toch zijn Cornelissen en Bierings 
voorstanders van uitbreiding van de Nederlandse navel-
strengbloedbank. Bierings: “Wij halen onze stamcelpro-
ducten uit de hele wereld, terwijl we zelf een rijk land zijn. 
Vanuit het principe van wederkerigheid horen we evenredig 
bij te dragen aan de wereldwijde voorraad stamcelproducten. 
De Nederlandse navelstrengbloedbank is momenteel echter 
vrij klein. Je hebt weinig kans dat je hier een match vindt. 
Onze voorkeur gaat uit naar banken met een flinke om-
vang, die daarnaast aan onze kwaliteitsnormen voldoen. 
We halen bijvoorbeeld veel stamcellen uit Barcelona, waar 
een heel grote navelstrengbloedbank zit.” 
 
Afspiegeling
Als belangrijkste argument voor uitbreiding noemen 
Bierings en Cornelissen dat de Navelstrengbloedbank een 
goede afspiegeling van de bevolking in haar producten 
hoort te hebben. Cornelissen: “Iedere patiënt hoort een 
gelijke kans op behandeling met stamcellen te hebben. 
Westerse patiënten hebben in Nederland 70-80 procent 
kans dat er een geschikte stamceldonor is. Voor patiënten 
met een niet-westerse afkomst ligt dat percentage veel 
lager, 30-40 procent. In het register van beenmergdonors 
zitten namelijk vooral westerse donors. Maar bevallingen 
vinden bij alle bevolkingsgroepen plaats. Via navelstreng-
bloeddonaties is er dus een grotere kans op stamcellen die 
passen bij patiënten van niet-westerse afkomst.”
Van Beckhoven is verheugd dat het ministerie van VWS het 
belang van de Navelstrengbloedbank onderkent en recent 
toestemming heeft gegeven om uit te breiden. “Nederland 
transplanteert veel en importeert daarvoor vrijwel alle 

stamcellen. Er zit een risico aan afhankelijkheid van één of 
twee grote buitenlandse banken, die een monopoliepositie 
krijgen en misschien in de toekomst hun prijzen opschroeven. 
Dat kan heel kostbaar worden voor de gezondheidszorg.”

Eigen afnamemedewerkers
De Navelstrengbloedbank wil de komende vijf jaar de voor-
raad stamcelproducten verhogen met 2500 producten. Van 
Beckhoven: “We willen ook het uitgiftepercentage verho-
gen, van nu 1 product per maand naar 8 tot 10 per maand. 
De gedachte is dat als we producten met een groter aantal 
kernhoudende cellen aanbieden – de eerder genoemde 
150 x 107 in plaats van 100 x 107 – deze ook meer aftrek 
vinden.” De groei wil Van Beckhoven onder meer realiseren 
door meer met grote bevallingscentra samen te werken. 
“De verloskundig hulpverleners zijn nu degenen die het 
navelstrengbloed afnemen, daar trainen wij hen in. We on-
derzoeken de mogelijkheid om op plekken waar veel beval-
lingen zijn, eigen medewerkers neer te zetten die de afname 
helpen verzorgen. Daarmee wordt de slagingskans van 
donaties wellicht ook vergroot.” De Sanquin Navelstreng-
bloedbank wil tevens de vaste groep verloskundig hulp-
verleners uitbreiden met nieuwe contacten, zoals kraam-
centra en ‘geboortehotels’. “We vragen best veel van de 
verloskundig hulpverleners; naast het keuren en counselen 
van de donor ook allerlei administratieve handelingen. 
Niet iedereen ziet dat zitten. Ook hier willen we eigen mede-
werkers inzetten om het hen eenvoudiger te maken.”

Jacqueline van Beckhoven (Alkmaar, 1965) studeerde biomedische weten-
schappen aan de Universiteit Leiden. In 1994 was zij verantwoordelijk voor het 
opstarten van de regionale Navelstrengbloedbank te Leiden. Sinds 2003 is zij 
hoofd van de Navelstrengbloedbank en startte zij het internationale kwalifi-
catietraject, dat in 2009 resulteerde in een NetCord-FACT geaccrediteerde 
Navelstrengbloedbank. Zij is lid van de NetCord-FACT Accreditation Committee 
en inspecteert als NetCord-FACT inspecteur collega-navelstrengbloedbanken 
in de wereld.
j.vanbeckhoven@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/jacqueline-van-beckhoven/18/76/881/

Jan Cornelissen (Amersfoort, 1959) studeerde geneeskunde aan de Rijksuni-
versiteit Utrecht. In 1993 volgde de specialisatie tot hematoloog en sinds 2005 
is hij hoogleraar hematopoietische stamceltransplantatie in het Erasmus 
MC te Rotterdam. Hij is voorzitter van de stamceltransplantatiewerkgroep 
van de stichting HOVON en is medisch adviseur van Europdonor. HOVON 
richt zich op het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor 
volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, www.hovon.nl 
j.cornelissen@erasmusmc.nl

Marc Bierings (Tilburg, 1959) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Na zijn promotie de in biochemie in 1989 volgde hij van 1990 tot 1995 
een opleiding tot kinderarts in het UMC in Utrecht. In 1997 werd hij staflid van 
het UMC Utrecht. Sinds 2001 is Bierings hoofd van de afdeling Kinderhemato-
oncologie en het Stamceltransplantatieteam van het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis. Hij is voorzitter van de stamceltransplantatiegroep van Stichting 
Kinderoncologie Nederland (SKION), een samenwerkingsverband van de 
afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen, www.skion.nl
m.bierings@umcutrecht.nl

Marc Bierings
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Vergelijkende klinische 
studies kunnen beter

Onderzoek

Maarten Evenblij

Veel klinische onderzoeksartikelen schieten 
tekort, constateerde dr. Rutger Middelburg 
als reviewer van het tijdschrift Transfusion. 
De methodologie die medisch onderzoekers 
gebruiken om oorzaak en gevolg en het 
effect van een behandeling of blootstelling 
aan een stof aan te tonen rammelt vaak. 
“Daardoor trekken zij vaak onjuiste 
conclusies uit hun gegevens. Ik zag zo vaak 
problemen met de gebruikelijke studies dat 
de redactie mij heeft gevraagd er een aantal 
methodologische artikelen aan te wijden.”

Middelburg is gespecialiseerd in TRALI – 
Transfusion-Related Acute Lung Injury – een 
ernstige, soms dodelijke, kortademigheid die 
ontstaat na een transfusie (meestal binnen 
zes uur). Antistoffen van de donor tegen 
witte bloedcellen van de ontvanger zijn de 
oorzaak, vooral in plasma van vrouwen die 
antistoffen tegen vaderlijke antigenen op 
cellen van de ongeboren vrucht maakten. 
Daarom worden plasmarijke transfusies nu 
louter gemaakt met mannelijke donaties.
“Bij dit soort onderzoek staat de vraag 
naar oorzaak en gevolg centraal en dat is 
ingewikkeld onderzoek”, zegt Middelburg, 
werkzaam bij Sanquin Research en de afde-
ling Klinische Epidemiologie van het LUMC 
Leiden. “Het verband met een bloedtransfusie 
was duidelijk en de rol van antistoffen ligt 
voor de hand. Maar het biologische mecha-
nisme achter het ontstaan van TRALI is niet 
definitief vastgesteld. Ontstaat het syndroom 
bijvoorbeeld alleen door de donatie van 
moeders, die vaker antistoffen in het bloed 
hebben, heeft het te maken met hoe vers 
de donatie is als deze wordt gegeven – de 
bewaartijd van de donatie – of spelen ook 
andere mechanismen? Daarvoor moet je 
blootstellingsonderzoek doen – bijvoorbeeld 
patiënten die oude bloedtransfusies of 
plasma van vrouwelijke donors kregen verge-
lijken met patiënten die dat niet kregen.”
Omdat patiënten niet zelden binnen zes 
uur tien bloedtransfusies krijgen, soms van 
wel twintig verschillende donors, vereisen 
zulke studies complexe statistiek. Zo moet de 
kans dat iemand met acht transfusies bloed 
van alleen vrouwelijke of alleen mannelijke 
donors kreeg, worden berekend. Middelburg 

ontwikkelde daarvoor een methode waarmee 
hij toch conclusies kan trekken uit zijn onder-
zoeksgegevens. “Bij Sanquin verkeer ik in de 
relatieve luxe dat ik uitgebreid kan nadenken 
over de opzet van mijn studie. Veel medici 
kunnen dat niet en kiezen een gebruikelijke 
methode, die vaak ongeschikt blijkt voor het 
verband dat ze willen onderzoeken.”

Causaal model belangrijk
De gouden standaard in onderzoek naar het 
effect van behandeling en blootstelling is de 
gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) 
waarbij onderzoeker noch behandelaar weet 
welke patiënt volgens het lot is toegewezen 
aan welke groep – wel of geen behandeling. 
Vaak zijn zulke studies onuitvoerbaar: omdat 
het lang duurt voor het effect van een bloot-
stelling zichtbaar is (zoals bij roken en long-
kanker) of het onethisch is mensen bloot te 
stellen aan een behandeling (het geven van 
bloedcellen die ‘over de datum zijn’) of juist 
een effectieve behandeling te onthouden (het 
dotteren van de kransslagaderen). Observatie-
studies, zoals de case-control studie, zijn dan 
een alternatief. Daarbij worden mensen die 
ziek zijn (de patiëntenpopulatie of de cases) 
vergeleken met de algemene bevolking (de 
controls).
En daar gaat het vaak mis, stellen Middel-
burg en prof. dr. Anske van der Bom, hoog-
leraar Klinische Epidemiologie. “Menige studie 
bevat dit type fouten, die al dertig jaar bekend 
zijn, maar om een of andere reden toch 
steeds weer worden gemaakt”, zegt Van der 
Bom. “In andere gevallen vertonen studies 
mankementen die voorkomen hadden 
kunnen worden als de onderzoekers dieper 
hadden nagedacht over de opzet. Soms zien 
de onderzoekers gewoon niet dat hun studie 
problematische aspecten bevat.” 
Middelburg: “Als onderzoekers zich niet 
realiseren dat ze een probleem hebben is het 
goed om hen daarop te wijzen, zodat ze erover 
kunnen nadenken.” Van der Bom: “Elk 
probleem, elke klinische situatie is uniek en 
kun je niet veralgemeniseren. Voor een goede 
onderzoeksopzet zijn bijvoorbeeld inzicht in 
de pathologie en goed nadenken over het 
causale model dat ten grondslag ligt aan de 
hypothese noodzakelijk.” Middelburg: “Als 

Anske van der Bom (Oudenbosch, 1964) studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit Leiden en klinische 
epidemiologie aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Daarna werkte ze bij het Julius Centrum 
UMC Utrecht. Sinds 2004 is ze universitair hoofd-
docent bij de afdeling Klinische Epidemiologie van 
het LUMC Leiden en sinds 2011 manager van de 
afdeling Klinische Transfusieresearch van Sanquin 
Research. In december 2013 werd Van der Bom 
hoogleraar Klinische Epidemiologie, in het bijzonder 
de Transfusiegeneeskunde bij het LUMC.
j.g.vanderbom@lumc.nl
http://www.linkedin.com/pub/anske-van-der-
bom/29/300/833

Rutger Middelburg Voorschoten, 1978) is sinds 
2006 onderzoeker bij Sanquin Research en 
verbonden aan de afdeling Klinische Epidemiologie 
van het LUMC Leiden. Middelburg studeerde 
Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit 
Leiden en deed onderzoek bij Numico Research in 
Wageningen en de afdeling Klinische Oncologie 
van het VUmc Amsterdam. In 2011 promoveerde 
hij aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar 
TRALI.r.a.middelburg@lumc.nl
http://nl.linkedin.com/pub/rutger-middelburg/42/
b93/712 
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ze het biologische mechanisme van het feno-
meen niet kennen, moeten onderzoekers zich 
realiseren welke beperkingen aan hun studie 
kleven en deze zoveel mogelijk wegnemen.”

DATA-principe
Van der Bom en Middelburg noemen talloze 
factoren die een studie kunnen vertroebelen. 
Soms hebben die effect op zowel het resultaat 
van een behandeling als op de selectie van de 
patiënten- en controlegroep. Ook kunnen zo-
genaamde confounders – factoren die zowel 
de blootstelling als de uitkomst beïnvloeden – 
het resultaat van een studie flink vertekenen 
(zie kader). “Een andere veel voorkomende 
fout is dat in case-control studies vaak deel-
nemers uit de controlegroep worden gematched 
met die van de case-groep”, waarschuwt 
Middelburg. “Dat zien velen als een betere 
methode dan het kiezen van een doorsnede 
uit de bevolking als controlegroep. Meestal 
is het juist een verslechtering omdat er een 
vertekend beeld kan ontstaan als je zoekt 
naar een verhoging of verlaging van het 
risico op een aandoening door een behande-
ling of blootstelling.” (zie kader)
Middelburg ontwikkelde het DATA-principe: 
Dose, Alternative, Timing, Again. Het zo 
goed mogelijk vastleggen van de dosis of 
de exacte behandeling waaraan patiënten 
zijn blootgesteld als basis voor een goede 
studie spreekt van zelf, maar ook over het 
alternatief – waarmee de blootstelling wordt 
vergeleken – moet goed zijn nagedacht. Dat 
bakenen onderzoekers vaak onvoldoende af, 
constateert Middelburg. “Of roken goed of 
slecht voor de longen is, hangt af waarmee 
je vergelijkt. Eén pakje sigaretten per dag zal 
slechter zijn dan een half pakje roken, maar 
minder slecht dan twee pakjes roken.” In het 
geval van TRALI zou ook de bewaartijd van 
de donaties een rol kunnen spelen. Dus kun 
je een studie opzetten die jonge eenheden rode 
cellen – die bijvoorbeeld worden gegeven voor 
ze zeven dagen oud zijn – vergelijkt met stan-
daard transfusies. Maar wat is standaard? 
Is dat ouder dan veertien dagen of ouder dan 
drie weken? De spreiding in en tussen zieken-
huizen is vaak groot, zeker als verschillende 
landen met elkaar worden vergeleken. Dat 
moet de studie dus goed documenteren.

Niet laten verrassen
Timing is belangrijk bij het vaststellen van 
zowel blootstelling als effect. Wanneer vindt 
de blootstelling plaats, maar ook: tot hoe 
lang wordt naar effecten gekeken? Middel-
burg: “TRALI vindt binnen zes uur na een 
bloedtransfusie plaats, door de antistofreactie. 
Maar omdat dit niet het enige biologische 
mechanisme is, kunnen de verschijnselen toch 
ook later zijn te vinden. Omdat je als onder-
zoeker niet zeker bent van het mechanisme 
en er verschillende hypothesen zijn, kun je 
het best daar ook rekening mee houden. 
Daarop slaat ‘Again’: bekijk voor zo veel 
mogelijk plausibele mechanismen welke 
studieopzet en onderzoeksgegevens je nodig 
hebt en integreer dat in één studie.”
Als je als TRALI-onderzoeker denkt dat het 
fenomeen kan ontstaan door zowel vrouwe-
lijke donors als door de bewaarduur van de 
donatie, kun je in één moeite zowel de 
gegevens over het geslacht van de donor als 
over het moment van de donatie vragen. 
“Voor elk nieuw potentieel biologisch mecha-
nisme moet je opnieuw goed nadenken over 
de opzet van de studie.” Voor wie zich als 
klinisch onderzoeker niet wil laten verrassen 
door vermijdbare fouten, zijn de vier artikelen 
beschikbaar op de website van Sanquin.

Referenties
Middelburg RA, Wiersum-Osselton JC, van de Watering LM, 
van der Bom JG. 
Observational etiologic research: 
Part 1 – The etiologic research question: it requires DATA; 
Part 2 – Effect measures in etiologic research; 
Part 3 – Case-control studies: it’s all about the source 
population; 
Part 4 – Matching in case-control studies: almost always 
a bad idea. 
Transfusion 2013 Sep 30 [Epub ahead of print]

Confounders
Een bekend voorbeeld van confounders (die zowel de 
blootstelling als het effect beïnvloeden) is onderzoek naar 
zelfdoding en antidepressiva. Uit studies kan blijken dat 
depressieve patiënten die antidepressiva gebruiken zich 
vaker van het leven beroven dan patiënten die deze middelen 
niet nemen. Wordt verzuimd te corrigeren voor de ernst 
van de suïcideneiging (de confounder), dan is het heel goed 
mogelijk dat dit fenomeen voortkomt uit het feit dat mensen 
met een ernstig suïciderisico vaker antidepressiva krijgen 
voorgeschreven.

Matching
Het matching (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht van 
patiënten en controles) in een vergelijkende studie is meestal 
onjuist. Het roken van sigaretten kan als voorbeeld dienen. 

Wie wil bepalen hoeveel het risico op kanker toeneemt door 
roken, moet juist niet matchen. Omdat mannen meer roken, 
krijgen ze meer longkanker dan vrouwen, daardoor zouden 
in de controlegroep ook meer mannen komen. Daardoor is 
deze groep geen doorsnede meer uit de bevolking en wordt 
het aantal rokers overschat. Datzelfde geldt voor leeftijd, die 
ook nog eens de kans op longkanker beïnvloedt: hoe ouder 
hoe vaker. Matchen op leeftijd beïnvloedt daardoor het
gevonden verband tussen roken en longkanker – en geeft 
vertekening. In een case-control studie is de controlegroep 
bedoeld om de verwachtingswaarde van het voorkomen van 
blootstelling aan een risicofactor te schatten in de algemene 
bevolking, stelt Middelburg, terwijl men dikwijls onterecht 
denkt dat de niet-rokers de controlegroep vormen.
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E-learning maakt opmars 
in transfusiegeneeskunde

Onderwijs

Angela Rijnen

Sanquin heeft bijgedragen aan het opzetten 
van een nieuwe Europese masterstudie 
in Transfusion Medicine and Advanced 
Therapies. Het samenwerken aan die online 
opleiding helpt Sanquin nu bij het opzetten 
van een Europese studie Donorgeneeskunde.

Ze komen uit Zuid-Afrika, Saudie-Arabië, 
Spanje, Mexico, Peru, Ierland, Cyprus, 
Roemenië of Engeland. Ze hadden minstens 
een bachelor geneeskunde, biologie, farmacie 
of biomedische wetenschappen. Dit jaar 
hopen ze zich eerste ‘European Masters in 
Transfusion Medicine and Advanced Cell 
Therapies’ (EMTACT) te mogen noemen. 
De master volgden ze zonder een stap over de 
grens te zetten. Want EMTACT is een online 
opleiding, ontwikkeld door een Europees 
consortium van instituten gespecialiseerd in 
transfusiegeneeskunde. Bij minimaal vijftien 
aanmeldingen start in september 2014 een 
tweede groep.
Initiatiefnemer van EMTACT is de Universitat 
Autònoma de Barcelona, die samen met de 
Universiteit van Luik de mastertitel verleent. 
Hoogleraar Transfusiegeneeskunde Jaap Jan 
Zwaginga, die met de afdeling Immuno-
hematologie & Bloedtransfusie van het LUMC 
van meet af aan in het consortium deelneemt, 
vertelt dat de collega’s in Barcelona ervaring 
hadden met online cursussen op het gebied 
van transfusiegeneeskunde. “Die hadden ze 
ontwikkeld voor professionals in Spaans-
sprekende landen die op ons vakgebied nog 
niet zo ver zijn als veel Europese landen, 
maar voor wie het vaak onmogelijk was 
om langere tijd in Spanje te gaan studeren. 
Vervolgens wilde de universiteit van 
Barcelona dat online platform breder toe-
gankelijk maken, in het Engels, met een 
verdiept curriculum. Daarvoor was een 
netwerk van docenten nodig dat gezamenlijk 
ook zeer gespecialiseerde vormen van kennis 
wereldwijd kon aanbieden.”
Het Life Long Learning Programma van de 
EU honoreerde het projectvoorstel. De bloed- 
en weefselbank van Barcelona coördineerde 
het project en Sanquin werd gevraagd om 
aan drie van de vijf modules van de master 
mee te werken.

Virtuele campus
“Sanquin beschikt over veel expertise”, ver-
klaart transfusiearts Peter van den Burg het 
verzoek. “We werken sowieso veel inter-
nationaal samen en opleiden is een belang-
rijk onderdeel van ons werk.” Van den Burg, 
bij Sanquin verantwoordelijk voor medische 
opleidingen, schreef met vier collega’s hoofd-
stukken over donorgeneeskunde voor de 
eerste mastermodules, Blood Donation, waar-
mee EMTACT in september 2012 startte. 
“Onderwerpen als: waaruit moet de donor-
keuring bestaan, op grond van welke 
redenen keur je een donor wel of niet goed, 
bloedafnametechnieken en -materialen en 
complicaties die kunnen optreden. We heb-
ben naast de hoofdstukken vragen gemaakt 
en thema’s ontwikkeld voor online fora over 
dit onderwerp.” Als docent deed hij zijn eerste 
ervaring op met digitaal onderwijs geven. 
“Aanvankelijk voelt het wat kaal, je stuurt 
en ontvangt mailtjes, je ziet dan een fotootje 
van de student als achtergrond en je discus-
sieert op het forum heen en weer.” Het wende 
snel.
Dat ervoer ook clustermanager Immuno-
hematologische Diagnostiek Masja de Haas. 
Samen met haar Spaanse collega Eduardo 
Muñiz gaf zij de derde module – over immuno-
hematologie – vorm, coördineerde deze én 
was ze docent. “We hadden een virtuele 
campus”, vertelt ze. “Daarvoor werd bijvoor-
beeld een filmpje gevraagd waarin je je als 
docent voorstelt, dat is nodig om dichter bij 
de studenten te komen. Nou, je maakt 
razendsnel contact, net als in een gewone 
klas. Je hebt wijsneuzen, mensen die punten 
scoren, mensen die alles op hun gemakje doen 
en anderen die zwoegen en er aan trekken.”
“Er waren mensen bij die niet bekend waren 
met de technieken die wij als immuno-
hematologen gebruiken”, geeft De Haas 
als voorbeeld. “Als een van de oefeningen 
gaf ik de groep een aantal artikelen over 
nieuwe bloedgroepsystemen om zelfstandig 
door te werken. Vervolgens vroeg ik: welke 
technieken kun je gebruiken bij het onder-
zoek naar die bloedgroepen, hoe zou jij het 
onderzoek aanpakken? Voor sommigen was 
dat een enorme opgave. Maar een arts uit 
Peru die over weinig praktische kennis over 

Peter van den Burg
Masja de Haas
Jaap Jan Zwaginga
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Producten

labtechnieken beschikte, is gewoon naar een 
ziekenhuis gegaan en liep daar een middag 
mee in het lab.”
Jaap Jan Zwaginga merkte aan het intensieve 
e-mailverkeer tussen docenten, studenten en 
studenten onderling hoe groot het enthousi-
asme onder deelnemers was. Hij coördineerde 
samen met een Luikse en Spaanse collega de 
vierde module, over cel- en weefseltherapie. 
Dergelijke behandelingen, zoals stamcel-
therapie en herprogrammering van immuun-
cellen om kanker of auto-immuunziekten 
aan te pakken, bevinden zich grotendeels 
nog in de onderzoeksfase. “In onze module 
hebben we duidelijk een standpunt ingenomen: 
voordat dergelijke behandelingen toepasbaar 
worden moet er in het lab nog heel veel aan 
veiligheid gebeuren.”

Partner
Volgens Zwaginga levert de cursus de deel-
nemende instellingen en docenten veel op. 
“Zo kun je delen van de cursus binnen je 
eigen onderwijssysteem gebruiken, ook 
online, en bijvoorbeeld binnen Massive 
Open Online Courses (MOOCS). Het contact 
met andere instellingen, door gezamenlijk 
onderwijs te geven, is van groot belang. En 
je boort wereldwijd talent aan dat mogelijk 
voor de laatste onderzoeksstage in Nederland 
onderzoek kan gaan doen.”
Masja de Haas ontdekte de kracht van 
distance learning en vond het zelf interessant 
om van gedachten te wisselen met studenten 
over de situatie in andere landen. “Er zijn 
grote verschillen in beleid op gebied van bij-
voorbeeld antistoffenscreening bij zwangere 
vrouwen. Dat heeft vaak met een totaal 
andere uitgangssituatie te maken. Dat ga je 
beter begrijpen.”
Sanquin bouwt voort op de samenwerking, 
vertelt Peter van den Burg. “De gezondheid 
van mensen die bloed, weefsels of cellen 
doneren moeten de best mogelijke zorg en 
bescherming krijgen. Wij constateerden dat 
iedereen in Europa daarin het wiel aan het 
uitvinden is en gaan het vak donorgenees-
kunde als Europese opleiding neerzetten. 
Wij hebben een Europees project ingediend, 
dat in oktober 2013 is gestart en waarin de 
collega’s in Barcelona onze partner zijn. 

Zij hebben niet alleen veel expertise op 
gebied van weefseltransplantatie maar ook 
kennis over distance learning.”

Referentie
www.emtact.eu

Peter van den Burg (Haarlem, 1962) is in 1989 afgestudeerd 
als arts. Van 1989-1994 was hij werkzaam binnen de interne 
geneeskunde, longziekten en cardiologie. In 1994 promo-
veerde hij op de relatie tussen bloedstolling en lichamelijke 
inspanning. Sinds 1994 in dienst bij de voormalige bloed-
bank Amsterdam en in 1996 opgeleid tot transfusiearts. 
Thans is hij werkzaam als transfusiearts en verantwoordelijk 
voor de medische opleidingen van Sanquin.
p.vandenburg@sanquin.nl

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 november 2010 
clustermanager Immunohematologische Diagnostiek van 
Sanquin.
m.dehaas@sanquin.nl

Jaap Jan Zwaginga (Den Haag, 1960) studeerde geneeskunde 
in Gent en Utrecht en is internist, hematoloog, transfusie-
specialist en hoogleraar Klinische Transfusiegeneeskunde 
aan het LUMC Leiden. Daar is Zwaginga hoofd van het 
Bloedtransfusielaboratorium en het Centrum voor Stamcel 
Therapie bij de afdeling Immunohematologie & Bloedtrans-
fusie (IHB). In 2001 kwam Zwaginga als staflid bij Sanquin, 
sinds 2009 werkt hij bij de afdeling Klinische Transfusie-
research.
j.j.zwaginga@lumc.nl
nl.linkedin.com/pub/jan-zwaginga-jaap/a/284/467

Omniplasma, het gepoold plasma afkomstig 
van Nederlandse donors dat een SD-behande-
ling en een prionreductiestap heeft ondergaan, 
is sinds mei 2013 voor alle bloedgroepen uit 
voorraad leverbaar. Door de verminderde 
vraag naar bloedproducten en de door de 
minister opgelegde bezuinigingen is het niet 
langer opportuun om twee producten voor 
transfusieplasma in het assortiment aan te 
houden. Omniplasma wordt het standaard-
product, het quarantaineplasma blijft slechts 
behouden voor enkele indicaties zoals: pedi-
atrische toepassingen, wisseltransfusies voor 
neonaten en lgA-deficiënte patiënten. Vanaf 
2015 zal Sanquin, buiten de eerder gemelde 
indicaties, volledig overgaan op Omniplasma.

Bij de overgang naar Omniplasma is het 
belangrijk te realiseren dat Omniplasma, in 
tegenstelling tot quarantaineplasma, een 
geneesmiddel is. Dit betekent dat de zieken-
huisapotheker verantwoordelijk is. Toch is 
aangegeven door zowel ziekenhuisapothe-
kers als klinisch chemici, dat het de voor-
keur heeft de logistiek voor de levering van 
transfusieplasma te behouden. Hiervoor is 
een raamovereenkomst tussen de ziekenhuis-
apotheker en klinisch chemicus noodzakelijk. 
Deze raamovereenkomst is beschikbaar via 
de speciaal voor Omniplasma ontwikkelde 
website: www.omniplasma.nl.

Op deze website is meer informatie te vinden 
over Omniplasma. Voor veel ziekenhuizen zal 
2014 het jaar zijn van de implementatie en 
overgang naar Omniplasma. Sanquin 
ondersteunt de ziekenhuizen bij deze imple-
mentatie. De afdeling Relatiebeheer onder-
houdt het contact met de klinisch chemicus. 
Via de Unit Transfusiegeneeskunde kan 
medisch inhoudelijke informatie worden 
opgevraagd. Speciaal voor ICT-technische 
aspecten heeft Sanquin mensen beschikbaar 
gesteld. Sanquin streeft naar een soepele over-
gang met haar afnemers en zal hiertoe zoveel 
mogelijk ondersteuning leveren. Gedurende 
dit jaar zal Sanquin de afnemers op de hoogte 
houden van de voortgang van de transitie 
naar Omniplasma. Omniplasma zal hiertoe 
een vast agendapunt worden op de agenda 
van de Landelijke Gebruikersraad (LGR).

Overgang
naar Omni-
plasma

Christine Kramer
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Recente publicaties

Onderzoek

Er zijn weer veel interessante publicaties 
van onderzoekers van Sanquin verschenen. 
Een kleine selectie wordt hier toegelicht.

Nieuwe inzichten IgG4 respons
Lighaam LC, Vermeulen E, den Bleker T, Meijlink KJ Aalberse 

RA, Barnes E, Culver EL, van Ham SM, Rispens T. Phenotypic 

differences between IgG4+ and IgG1+ B cells point to distinct 

regulation of the IgG4 response. Letter to the editor. J Allergy 

Clin Immunol 2014; 133(1): 267-70.

IgG4 antistoffen verzorgen de humorale 
immuuntolerantie bij chronische anti-
gene stimulatie. Specifieke IgG4 antistoffen 
worden vaak gezien bij herhaalde antigene 
stimulatie zoals immuuntherapie of behan-
deling met therapeutische eiwitten. IgG4 
gedomineerde, antigeen specifieke antistof-
reacties (IgG4 gerelateerde ziekten) worden 
gekenmerkt door sterk verhoogde polyclonale 
IgG4 niveaus in het bloed. Het is nog steeds 
niet bekend welke factoren verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling en op peil houden 
van de IgG4 respons. De eigenschappen 
van de B-cellen die deze antistoffen produ-
ceren zijn ook nog onbekend. Kennis over 
de regulatie van IgG4+ B-cel formatie en de 
verhouding hiervan tot immuuntolerantie 
is eveneens onduidelijk. Tot nu toe is het 
niet gelukt om IgG4+ B-cellen te zuiveren 
en te karakteriseren. Om isolatie hiervan 
te optimaliseren hebben Laura Lichaam en 
collega’s van de afdeling Immunopathologie 
samen met collega’s uit Oxford verschillende 
veelgebruikte anti-IgG4 klonen getest op hun 
geschiktheid om aan B-cellijnen die IgG4 tot 
expressie brengen te binden en deze daarmee 
te isoleren. Lichaam et al. hebben zo een 
IgG4-specifieke antistof gevonden om IgG4+ 
B-cellen te isoleren. De resultaten wijzen erop 
dat, hoewel IgG1+ en IgG4+ cellen in veel op-
zichten vergelijkbaar zijn, er verschillen zijn 
in het fenotype van IgG4+ B-cellen ten aan-
zien van de mogelijkheid om te reageren op 
immuuncomplexen met of zonder gefixeerd 
complement. Deze resultaten kunnen een 
bijdrage leveren aan het verklaren van de 
variatie in de regulatie van de IgG4 antistof 
respons.

Meten ernst van foetale of neonatale allo-
imuunthrombocytopenie dichterbij
Kapur R, Kustiawan I, Vestrheim A, Koeleman CA, Visser R, 

Einarsdottir HK, Porcelijn L, Jackson D, Kumpel B, Deelder 

AM, Blank D, Skogen B, Killie MK, Michaelsen TE, de Haas 

M, Rispens T, van der Schoot CE, Wuhrer M, Vidarsson G. A 

prominent lack of IgG1-Fc fucosylation of platelet alloanti-

bodies in pregnancy. Blood 2014; 123(4):471-80.

IgG gevormd tijdens de zwangerschap tegen 
humane bloedplaatjesantigenen (HPAs) van 
de foetus zijn betrokken bij foetale of neona-
tale allo-imuuntrombocytopenie (FNAIT).
Hierbij binden anti-plaatjes IgG allo-antistof-
fen van de moeder aan foetale bloedplaatjes. 
Dit leidt tot IgG-Fc receptor gemedieerde 
opname door fagocyten, resulterend in 
trombocytopenie. Rick Kapur van de afde-
ling Experimentele Immunohematologie 
heeft in internationale samenwerking met 
behulp van massaspectrometrie de variatie 
onderzocht in glycosylering van IgG-Fc bij 
FNAIT patiënten in vergelijking tot die van 
refractaire plaatjestransfusie patiënten (RT). 
In tegenstelling tot de RT patiënten hebben 
de antistoffen die FNAIT veroorzaken een 
verlaagde Fc fucosylatie. Verlaagd Fc-fucose-
gehalte verhoogt de affiniteit tot FcgReceptor 
IIIa/b, verhoogt fagocytose van plaatjes 
en correleert daarmee met de ernst van de 
ziekte.

Snellere test antistoffen tegen plaatjes-
antigenen
Porcelijn L, Huiskes E, Comijs-van Osselen I, Chhatta A, 

Rathore V, Meyers M, de Haas M. A new bead-based human 

platelet antigen antibodies detection assay versus the 

monoclonal antibody immobilization of platelet antigens 

assay. Transfusion 2013 Dec 3. doi: 10.1111/trf.12509. [Epub 

ahead of print].

Leendert Porcelijn heeft met andere collega’s 
van Sanquin Diagnostiek en van Immucor 
en Hologic gekeken naar de bruikbaarheid 
van een nieuwe humane plaatjesantistof-
fentest in vergelijking met bestaande testen. 
Zoals hierboven reeds aangegeven zijn allo-
antistoffen tegen humane plaatjesantigenen 
klinisch relevant voor FNAIT, refractariteit 
tegen plaatjes, maar ook voor bijvoorbeeld 
posttransfusie purpura. Verschillende technie-
ken zijn beschikbaar voor het detecteren van 
plaatjesspecifieke allo-antistoffen. Porcelijn et 

al. hebben een nieuwe Luminex gebaseerde 
test (PAKLx) vergeleken met onder meer 
de veelgebruikte MAIPA. Voor 93% van de 
monsters bleken de resultaten van de PAKLx 
vergelijkbaar met de MAIPA. PAKLx is een 
eenvoudig uitvoerbare, snelle en sensitieve 
plaatjesallo-antistof screeningtest met veel 
potentie. Echter, bij zwak reagerende of 
breed reactieve antistoffen zijn aspecifieke 
reacties gevonden bij gebruik van de PAKLx 
en is bevestiging met de MAIPA vooralsnog 
noodzakelijk.

Testen donor-afhankelijke plaatjeskwaliteit
Bontekoe IJ, van der Meer PF, de Korte D. Determination of 

thromboelastographic responsiveness in stored single-donor 

platelet concentrates.Transfusion 2013; Dec 16. doi: 10.1111/

trf.12515. [Epub ahead of print].

Tromboelastografie (TEG) en rotatie-trom-
boelastometrie (ROTEM) zijn veelgebruikte 
diagnostische methoden om de hemostase-
status van patiënten te meten en te bepalen 
of transfusie met plaatjes of plasma nodig 
is. Ido Bontekoe en collega’s van de afdeling 
Product- en Procesontwikkeling van Sanquin 
Bloedbank hebben de TEG methode aange-
past om de donorafhankelijke kwaliteit van 
plaatjesconcentraten in een bloedbankom-
geving te bepalen (TEG PC assay). TEG PC 
blijkt gevoelig te zijn voor verouderingsef-
fecten bij bewaarde plaatjes. Hoewel de test 
nog verbeterd dient te worden ten aanzien 
van sensitiviteit en reproduceerbaarheid, is 
hiermee is de weg geopend voor de selectie 
van plaatjesdonors met betrekking tot goed 
en minder goed te bewaren plaatjesdonaties.

www.sanquin.nl/publicaties



Innovatie

De nieuwe massaspectrometer

Wat is het?
Een massaspectrometer meet uiterst nauwkeurig de massa 
van moleculen in een oplossing.

Wat kun je ermee?
We onderzoeken welke eiwitten aanwezig zijn in specifieke 
cellen, en of die eiwitten gemodificeerd zijn met, bijvoor-
beeld, een fosfaatgroep of een suikergroep. Ook wordt de 
interactie tussen eiwitten bestudeerd (zie pagina 3).

Wat is het resultaat?
Het eiwitmengsel wordt in peptiden geknipt. De massa-
spectrometer bepaalt zeer nauwkeurig massa en lading 

van de peptiden, waardoor de aminozuursamenstelling van 
de peptiden kan worden vastgesteld. De computerbereke-
ningen geven ook modificaties aan, zoals een fosfaatgroep, 
of een suikergroep. De geïdentificeerde peptiden geven aan 
welke eiwitten het eiwitmengsel bevat, hoeveel er van ieder 
eiwit relatief aanwezig is, en waar de eiwitten gemodificeerd 
zijn.

Wat is de innovatie?
Massaspectrometrie heeft een grote vlucht genomen sinds 
alle genen bekend zijn. De massa van alle theoretisch 
voorkomende peptiden kan nu exact worden voorspeld. 
De gevoeligheid van massaspectrometers, het analyseren 
en onderling vergelijken van complexe mengsels, en de 
identificatie van gemodificeerde eiwitten is sterk verbeterd.

Een eiwitoplossing 
wordt nauwkeurig 
gedoseerd aan 
zwaar water toe-
gevoegd door een 
pipetteerrobot.



Het oranje lijntje is de chromatografiekolom van waaruit de 
eiwitpeptiden eindigen aan de punt van een dun naaldje 
waar ionisatie plaatsvindt. De peptide-ionen vliegen 
vervolgens via het kegelvormige deel de massaspectrometer 
in. Hier begint het scheiden van de moleculen op massa/
lading ratio.





Wie werken er mee?
Sander Meijer, hoofd van het Proteomicslaboratorium 
binnen de afdeling Plasma Eiwitten, beheert de nieuwe 
massaspectrometer, terzijde gestaan door Carmen van der 
Zwaan. Maartje van den Biggelaar ontwikkelt het meten 
van gefosforyleerde eiwitten1. Onlangs is gepubliceerd 
welke peptiden van het stollingseiwit Factor VIII aan MHC 
moleculen gebonden zijn op antigeen presenterende cellen2. 
De massaspectrometer wordt niet alleen gebruikt door 
wetenschappers van de afdeling Plasma Eiwitten, maar 
ook in alle andere onderzoeksgroepen.

Wat betekent het voor de medische wereld?
De krachtige nieuwe massaspectrometer maakt het mogelijk 
om te analyseren of bloedcellen van patiënten specifieke 

eiwitten missen, en welke dat dan zijn. We kunnen ook 
onderzoeken of de eiwitmodificaties anders zijn. De analyse 
van eiwitten in plasma van patiënten is van belang voor 
diagnose en onderzoek, maar ook voor ‘trouble shooting’ 
bij productie. Onderzoekers bij Sanquin willen met deze 
techniek nieuwe tests ontwikkelen voor snelle identificatie 
en behandeling van afwijkingen in bloedcelvorming en 
-functie.

Noten
1 van den Biggelaar M et al., Quantitative phosphoproteomics unveils temporal 
dynamics of thrombin signaling in human endothelial cells. Blood 2014, in 
press.
2 van Haren SD et al., Limited promiscuity of HLA-DRB1 presented peptides 
derived of blood coagulation factor VIII. PLoS One 2013; 8:e80239.

www.sanquin.nl/innovatie

Data-analyse: 
Chromatogram van 
het totaal aantal 
gedetecteerde ionen 
in de tijd, de massa/
lading ratio van 
gemodificeerde pep-
tidefragmenten en 
de structuur van het 
onderzochte eiwit.
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Linde Meyaard

Huidige functie
Hoogleraar Immuunregulatie in het Laboratorium 
voor Translationele Immunologie UMC Utrecht.
Promotiejaar
1995
Titel proefschrift
Mechanisms of T cell dysfunction in HIV infection
Promotor
Prof. dr. L.A. Aarden
Co-promotor
Dr. F. Miedema

Bij Sanquin worden jaarlijks vele promoties 
afgerond. Waar zijn die onderzoekers terecht 
gekomen? In deze rubriek laten wij steeds 
één van onze oud-promovendi aan het 
woord.

Linde Meyaard (Sassenheim, 1968) studeerde 
biomedische wetenschappen in Leiden. In haar 
derde jaar deed ze een korte stage bij Maarten 
van Tol op de afdeling Kindergeneeskunde 
van het LUMC. “Hij deed onderzoek aan 
HIV en daar wilde ik graag mee verder. Hij 
verwees me naar Frank Miedema die bij het 
CLB de afdeling Klinische (Viro)Immunologie 
leidde. Bij het CLB heb ik mijn afstudeerstage 
gedaan, waarna ik ook een promotieplek 
aangeboden kreeg. Ik zei eerst nee, want ik 
wilde naar het buitenland. Frank Miedema 
heeft me overgehaald en daar ben ik nog 
steeds heel blij mee. Ik heb mijn hart verpand 
aan de immunologie. Het boeit me vanwege 
de complexiteit, je bestudeert de interactie 
van de mens met de buitenwereld en het is 
relevant voor ziekten in de mens. HIV onder-
zoek was in die tijd heel spannend en dat ik 
daar zo vroeg in mijn carrière deel van kon 
uitmaken, dat was kicken.”

Wat heeft Sanquin betekend voor je carrière?
“Het onderzoek op de afdeling was heel 
spannend en het ging allemaal heel snel. 
Er gebeurde veel in zowel in de virologie- als 
in de immunologiegroep. Het was nooit saai. 
We konden gebruik maken van de Amster-
damse Cohort studies met een schat aan 
materiaal. Met zo’n nieuwe infectie waar zo 
weinig over bekend is, is alle nieuwe informatie 
van belang. Dat was de vibe waarin we leefden. 
Ik werkte aan HIV toen het veld het meest in 
beweging was; ‘hier gebeurt wat’. Frank 
Miedema was heel inspirerend en heeft me 
heel goed opgeleid. Ik kreeg veel vrijheid: ‘ga 
maar met die en die praten en regel het maar’.”

Hoe is je loopbaan na Sanquin verlopen?
“Na mijn promotie ben ik naar het DNAX 
Research Institute in Californië gegaan. 
Ik heb er bewust voor gekozen om niet verder 
te gaan in het HIV onderzoek, om mijn 
kennis te verruimen. Ik wilde graag meer 
leren. DNAX was een uniek instituut dat 

gefinancierd werd door de industrie. Onder-
zoekers hoefden nooit een projectaanvraag 
voor een beurs te schrijven, er was geld 
genoeg, en de wetenschappelijke output was 
enorm. Helaas is DNAX opgeheven omdat 
het onderzoek te fundamenteel was voor wat 
het de industrie opleverde.”

Wat doe je nu?
“Toen ik in 1998 terugkwam, gaf Hans 
Clevers bij het UMC Utrecht, me de ruimte 
om mijn onderzoek uit de VS aan het LAIR 
molecuul voort te zetten en een eigen groep 
op te bouwen. Dat was een unieke kans. 
Ik moest wel erg wennen bij het UMC Utrecht 
en moest in die grote organisatie mijn weg 
weer vinden. Ik was gewend om in klein-
schalige groepen te werken waar ik veel 
mensen kende en een groot netwerk had 
opgebouwd. Hans Clevers is in 2002 naar het 
Hubrecht lab gegaan en na Frank Miedema 
is nu Erik Hack, oud-collega van het CLB, 
ons afdelingshoofd. Ik werk aan remmende 
immuunreceptoren: hoe wordt het immuun-
systeem uitgezet? Je kunt die receptoren blok-
keren waardoor de remming van immuuncel-
len wordt opgeheven. Dat is een nieuwe 
doorbraak in de therapie tegen kanker. Maar 
je kunt de receptor ook gebruiken om ontste-
kingen te remmen. Veel ziekten hebben hun 
oorsprong in een over-actief immuunsysteem 
en die immuunreactie kan schade veroorza-
ken. Ik werk veel met artsen en doe dier-
proeven om te kijken of een receptor dit kan 
remmen. Vervolgens probeer ik de translatie 
naar de kliniek te maken, die dan door een 
farmaceutisch bedrijf verder moet worden 
ontwikkeld. De basis van deze toepassing ligt 
echter in de fundamentele wetenschap en dat 
deel bewaak ik met zorg.”

Heb je in je werk nog te maken met Sanquin?
“Ik werk in Utrecht met veel collega’s die 
oorspronkelijk bij het CLB vandaan komen. 
Samen met René van Lier (lid RvB Sanquin, 
red.) zit ik in het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Immunologie. Ik heb regel-
matig contact met Timo van den Berg die 
aan dezelfde klasse receptoren werkt. Dit jaar 
zal ik opponeren bij een van zijn promovendi. 
Verder treed ik wel eens op als gastspreker.”

Linde Meyaard
Ik heb mijn hart verpand 
aan de immunologie

Anneke de Regt

Broedplaats
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Filip Eftimov (Macedonië, 1979) studeerde 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Tussen 2006 en 2012 is hij opgeleid tot neuroloog 
in het Academisch Medisch Centrum (AMC). 
Tegelijkertijd startte hij met zijn promotieonder-
zoek ‘Behandeling van chronische inflammatoire 
neuropathieën’ onder begeleiding van professor 
van Schaik. Sinds 2012 is hij als neuroloog 
met aandachtsgebied neuromusculaire ziekten 
verbonden aan de afdeling Neurologie van het 
AMC en doet hij onderzoek naar inflammatoire 
neuropathieën.
f.eftimov@amc.uva.nl

Patricia Blomkwist-Markens (Amsterdam, 1959) 
studeerde notarieel recht aan de Universiteit van 
Amsterdam. In 1990 werd zij ernstig ziek en was 
maandenlang volledig verlamd door het Guillain-
Barré syndroom (GBS). Zij stond aan de wieg – en 
is tot op heden voorzitter – van diagnosewerkgroep 
GBS/CIDP van Spierziekten Nederland. Sinds 2005 
is zij bestuurslid van de (in de VS gezetelde) GBS/
CIDP Foundation International. In 2013 werd zij 
tot Vice-President van de Foundation benoemd.
gbsliaison@gmail.com

Zorgvuldig en gefaseerd 
afbouwen van immuno-
globulinen

Plasmaproducten

Pieter Lomans

Bij een behoorlijk aantal patiënten gaat de 
autoimmuunziekte CIDP na enige tijd vanzelf 
over. Op dit moment is echter niet vast te 
stellen voor welke patiënten dat precies 
geldt. Neuroloog Filip Eftimov zoekt in 
samenwerking met de patiëntenvereniging 
naar criteria die het opstellen van een richt-
lijn voor langdurige behandeling voor CIDP 
mogelijk maken.

Officieel heet de aandoening Chronische 
Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuro-
pathie, maar zodra die term eenmaal is uit-
gesproken gebruikt daarna iedereen de 
afkorting CIDP. Toch een stuk makkelijker 
in het gebruik. “CIDP”, zegt Filip Eftimov, 
neuroloog in het AMC, “is een ontsteking 
van de zenuwen, die leidt tot krachtverlies 
en gevoelsstoornissen vooral in de armen en 
benen. De diagnose is soms lastig te stellen, 
omdat dergelijke verschijnselen ook bij 
diverse andere ziektebeelden voorkomen.”
Waardoor de ziekte wordt veroorzaakt is niet 
precies duidelijk, maar zeer waarschijnlijk 
speelt een ontspoorde reactie van het 
immuunsysteem een belangrijke rol. Hier-
door richt de afweer zich tegen het myeline, 
het vettige omhulsel van de zenuwcellen. 
Beschadiging van dat myeline veroorzaakt 
de symptomen.

Onder controle
Wanneer de diagnose eenmaal is gesteld, 
wordt zo snel mogelijk gestart met de behan-
deling. “Grofweg zijn er drie keuzes”, zegt 
Eftimov. “We kunnen de patiënt cortico-
steroïden geven, zoals prednison of dexa-
methason in tabletvorm. Corticosteroïden 
zijn hormonen die relatief vaak bijwerkingen 
geven, zeker als je die langdurig moet gaan 
gebruiken. In andere gevallen behandelen 
we met immunoglobulinen die intraveneus, 
via een infuus, worden toegediend. Vooral in 
patiënten die langdurig worden behandeld, 
wordt vaak voor intraveneus immunoglobuline 
(IVIg) gekozen. Een duidelijke eerste keus 
tussen corticosteroïden en IVIg is er niet. Heel 
af en toe gebruiken we plasmaferese, waar-
mee we het bloed zoveel mogelijk zuiveren 
van de schadelijke stoffen die de ziekte in 
stand houden. Dit wordt in de praktijk niet 

als eerste keus gebruikt omdat het zeer 
belastend is voor de patiënt.”
Immunoglobulinen zijn antistoffen die onder 
andere door Sanquin worden gewonnen uit 
bloed van donors. “Door regelmatige toe-
diening, bijvoorbeeld een keer per drie weken, 
zijn de symptomen van de ziekte in veel 
gevallen goed onder controle te krijgen en te 
houden”, zegt Patricia Blomkwist, voorzitter 
van de diagnosewerkgroep GBS/CIDP van 
Spierziekten Nederland. Blomkwist, die alweer 
bijna vijfentwintig jaar geleden werd gevloerd 
door het Guillain-Barré syndroom (GBS) – 
‘de acute variant van CIDP’, zoals ze zelf zegt 
– kent de verhalen van patiënten die vaak 
al jarenlang met intraveneuze immuno-
globulinen worden behandeld. “Het is toch 
een belastende behandeling,” zegt ze. “Er is 
altijd een kleine kans op infectie of trombose 
en na het jarenlang aanprikken van de vaten 
worden die er ook niet beter op.”

Beter zonder het te weten
Gelukkig hoeft niet iedere patiënt jarenlang – 
soms zelfs decennia lang – behandeld te 
worden. Blomkwist: “Bij een klein deel van 
de patiënten verdwijnt CIDP ook weer snel 
na het ontstaan en is de ziekte na enkele 
maanden over. Bij andere patiënten duurt 
het maanden of jaren en zie je soms 
behoorlijke schommelingen in de ernst van 
de symptomen, die beïnvloed worden door 
een infectie of stress. Als laatste heb je 
patiënten bij wie de ziekte actief blijft maar 
die dankzij de behandeling goed functioneren 
en aan wie je niet of nauwelijks kunt zien dat 
ze CIDP hebben.”
Punt is, dat de ziekte een zeer onvoorspelbaar 
beloop heeft en bij een aanzienlijk deel van 
de patiënten op een gegeven moment vanzelf 
‘uitdooft’. Eftimov: “Uit een retrospectieve 
studie van Kenneth Gorson, die in 2010 werd 
gepubliceerd in het Journal of the Peripheral 
Nervous System, bleek dat een derde van 
de patiënten geen behandeling meer nodig 
had. Uit andere studies (Nobile-Orazio 2013 
en Hughes 2008) blijkt dat bijna de helft 
van de patiënten niet achteruitgaat als IVIg 
gestopt wordt na een half jaar behandeling. 
Dit illustreert het probleem dat men bij CIDP 
niet goed kan vaststellen of de ziekte over is. 
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Alleen stoppen met de behandeling en kijken 
hoe het dan gaat, geeft daar zekerheid over. 
Helaas komen we regelmatig patiënten tegen 
bij wie jarenlang niet is geprobeerd om de 
medicatie af te bouwen.”

Angst om te stoppen
Maar patiënten met CIDP zijn vaak bang om 
te stoppen met hun medicijnen. Blomkwist: 
“Als je door het gebruik van immunoglobuli-
nen binnen enkele weken tijd je rolstoel kunt 
laten staan en weer een normaal leven kunt 
leiden, dan is het heel begrijpelijk dat je bang 
bent om met de medicijnen te stoppen. Wat 
als je weer terugvalt in de oude situatie? En 
er beschadigingen ontstaan waardoor je niet 
meer op je oude niveau terug kunt komen? 
Maar aan de andere kant is het ook niet goed 
als je onnodig die hele dure medicijnen blijft 
gebruiken, die bij sommigen tot terugkerende 
bijwerkingen leiden.
Reden genoeg voor Eftimov om daar in een 
door ZonMW gesubsidieerd wetenschappelijk 
onderzoek meer helderheid over te krijgen. 
“Op basis daarvan willen we een richtlijn op-
stellen die direct in de ziekenhuisprotocollen 
kan worden ingevoerd. Zodat we patiënten 
behandelen die ook echt behandeling nodig 
hebben en overbehandeling voorkomen. Dat 
is beter voor de patiënt en aangezien IVIg 
zeer kostbaar is, kan het voor de gezond-
heidszorg misschien wel een grote besparing 
opleveren.”

Gefaseerd afbouwen
Eftimov heeft voor de opzet van het onder-
zoek overleg gevoerd met Sanquin, producent 
van immunoglobulinen, en Spierziekten 
Nederland. “We hebben altijd al een goed 
contact gehad met zowel Sanquin als de 
neurologen die CIDP behandelen”, zegt 
Blomkwist. “Dat ze ons betrekken bij de opzet 
van het onderzoek is daar een mooi voor-
beeld van. Dat leidt vaak tot goed onderzoek 
waarin ook de belangen van de patiënt worden 
meegenomen, zoals ervaren beperkingen 
in het dagelijks leven, moeheid en pijn. 
Daardoor wordt de animo bij patiënten om 
aan onderzoek mee te doen ook groter. Dat 
geldt denk ik ook voor dit onderzoek, omdat 
de angst van patiënten voor een mogelijke 

terugval na het stoppen van de behandeling 
zeer serieus is genomen.”
Het onderzoek, dat op 1 april 2014 van start 
gaat en ongeveer tweeënhalf jaar zal duren, 
is gebaseerd op een gefaseerde afbouw van 
de medicijnen. Eftimov: “Sommige medici 
vinden dat je het beste in één klap kunt 
stoppen en vergelijken het graag met een 
antibioticakuur bij infectie. Daar valt wel wat 
voor te zeggen, de ziekte is immers wel of niet 
actief. In ons onderzoek hebben we gekozen 
voor het afbouwen in vier stappen, van 100 
naar 75 naar 50 naar 25 en 0 procent van 
de dosis. Daarmee beperk je de kans op een 
ingrijpende achteruitgang van de patiënt. 
Overigens verwachten we niet dat in deze 
studie forse achteruitgang optreedt, omdat 
een achteruitgang meestal geen kwestie is 
van een paar dagen en omdat we voort-
durend blijven controleren hoe het met de 
patiënt gaat. Zijn er tekenen van achteruit-
gang, dan kunnen we onmiddellijk ingrijpen.”

Biomarkers
In de placebogecontroleerde studie krijgt de 
ene helft van de patiënten gewoon het eigen 
medicijn, de andere helft krijgt in oplopende 
concentratie een nepmiddel. Eftimov: “We 
brengen van iedereen de klinische verschijn-
selen in beeld en we verzamelen bloed en 
andere gegevens. Allemaal informatie die 
waardevol kan zijn om (bio)markers te 
vinden die ‘aangeven’ welke patiënt een 
goede kans maakt om te stoppen en welke 
(nog) niet. Als we dergelijke ‘subgroepen’ 
vinden, kunnen we de behandeling daar 
op afstemmen.
Bepaalde klonen van T-cellen zouden een 
marker kunnen zijn, zegt Eftimov. Maar 
mogelijk gaat het ook om stoffen of afweer-
cellen die nog niet in beeld zijn en die veel 
belangrijker zijn. “Juist die zorgvuldige en 
brede opzet van het onderzoek maakt dat 
patiënten, ondanks de angst voor enige 
terugval, toch willen bijdragen aan de studie”, 
zegt Blomkwist.
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Bloedmanagement 
bespaart veel bloed bij 
orthopedische operaties

Onderzoek

John Ekkelboom

Orthopedische heup- en knieoperaties gaan 
nogal eens gepaard met relatief veel bloed-
verlies. Daarom krijgen patiënten tevoren 
vaak erytropoëtine toegediend of na de 
operatie hun eigen wondbloed terug. Uit 
de Nederlandse TOMaat-studie blijken deze 
methoden niet kosteneffectief. Het is beter 
om alleen donorbloed te geven volgens 
individuele transfusiedrempels. Vervolgonder-
zoek – de LISBOA-studie – richt zich nu op 
de de-implementatie van de conventionele 
aanpak en de invoer van het nieuwe bloed-
managementsysteem in ziekenhuizen.

In Nederland ondergaan jaarlijks zo’n 55.000 
mensen een orthopedische knie- of heup-
operatie. Meestal gaat het om een primaire 
ingreep en bij ongeveer tien procent betreft 
het een revisie, omdat de bestaande prothese 
loslaat of niet goed meer functioneert. Tijdens 
die operaties verliezen patiënten vaak relatief 
veel bloed. Volgens prof. dr. Rob Nelissen, 
orthopedisch chirurg en hoogleraar ortho-
pedie in het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC), gaat het bij een primaire 
implantatie gemiddeld om zo’n 700 tot 800 
milliliter bloedverlies en bij een revisie om 
zelfs nog meer. “In het verleden was het 
standaard om bij een daling van het hemo-
globinegehalte altijd een of twee zakjes bloed 
te geven. De huidige generatie orthopeden 
heeft dat in de opleiding meegekregen. Maar 
al jaren geldt de regel om de toepassing van 
donorbloed zoveel mogelijk te reduceren.”
Met donorbloed moet uiteraard zuinig worden 
omgesprongen. Daarnaast brengt donorbloed 
ook risico’s met zich mee, vertelt Nelissen. 
“Hoewel het in ons land zeer goed wordt 
gecontroleerd en daarmee veilig is, blijft het 
toch een lichaamsvreemd product voor de 
ontvanger. Vandaar dat er allerlei manieren 
zijn bedacht om donorbloed te besparen.” 
Zo zijn er ziekenhuizen die patiënten enige 
tijd voor een orthopedische knie- of heup-
operatie het hormoon erytro-poëtine (EPO) 
toedienen. Daardoor neemt het hemoglobine-
gehalte toe, wat het bloedverlies tijdens en na 
de operatie compenseert. Een andere moge-
lijkheid is het gebruik van de Cell Saver die 
tijdens en na de operatie wondbloed opvangt, 
wast en teruggeeft. Als derde optie noemt 

de hoogleraar het opvangen van het bloed 
van de patiënt door middel van zogenaamde 
wonddrains, om het vervolgens te filteren en 
binnen zes uur na de operatie terug te geven 
aan de patiënt.

4-5-6-regel
Ruim 50 procent van de Nederlandse ortho-
pedische afdelingen maakt gebruik van deze 
bloedbesparende maatregelen. Echter, de 
afgelopen tien jaar is er wereldwijd binnen de 
orthopedie tevens een groeiende belangstelling 
ontstaan voor Patient Blood Management. 
Nelissen spreekt van de 4-5-6-millimol-regel, 
waarbij de cijfers de drempel aangeven van 
het gehalte aan hemoglobine in bloed. “Van-
af 6 millimol en lager gaan we pas nadenken 
of iemand bloed nodig heeft. Onder die grens 
krijgt iemand met hart- en vaatziekten altijd 
bloed. Bij gezonde mensen ouder dan 60 jaar 
beginnen we pas als ze onder de 5 zitten. 
Zakt een gezond persoon jonger dan 60 jaar 
onder de 4, dan zullen we ook hem of haar 
bloed toedienen.”
Aangezien Patient Blood Management 
dankzij de individuele aanpak veilig is en 
veel bloed kan besparen, vroegen Nelissen 
en zijn collega’s zich af hoe kosteneffectief 
deze aanpak is in vergelijking met de drie 
genoemde interventies. Dr. Cynthia So-Osman 
internist-hematoloog, promoveerde op deze 
zogeheten Transfusie Op Maat – TOMaat-
studie – in 2012. In totaal werden 2442 
patiënten in deze studie betrokken, van wie 
60% een heup- en 40% een knieoperatie 
ondergingen. De deelnemende ziekenhuizen 
waren het LUMC, het Groene Hart Zieken-
huis, het Slotervaart in Amsterdam en het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Voorstel tot de-implementatie
Uit de literatuur blijkt dat EPO een bloed-
besparing van 75% kan opleveren en 
re-infusie van wondbloed een reductie van 
30%. So-Osman wilde weten wat het effect 
op die percentages is als ziekenhuizen het 
bloedmanagementbeleid toepassen.
“We hebben gemerkt dat de bloedbesparing 
door de drie interventies een stuk minder was 
dan verwacht. De twee interventies waarbij 
wondbloed wordt teruggegeven, leverden 

Rob Nelissen (Heerlen, 1959) studeerde genees-
kunde in Leiden. Hij promoveerde in 1995 op een 
epidemiologisch onderzoek naar patiënten die 
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tot orthopedisch chirurg volgde hij deels in het 
Westeinde ziekenhuis Den Haag en deels in het 
LUMC. In het LUMC is hij sinds 2005 hoogleraar 
experimentele orthopedie, in het bijzonder de 
gewrichtsreconstructie, en hoofd van de afdeling 
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zelfs geen enkele winst meer op. Bij EPO 
zagen we nog wel een halvering: van de 
patiënten zonder interventie kreeg 24% een 
bloedtransfusie, terwijl dat bij de EPO-groep 
12% was. Maar de vraag was natuurlijk 
of die interventies kosteneffectief zijn. Het 
antwoord is nee. Bij re-infusie heb je kostbare 
apparaten nodig en EPO is erg duur. Hoewel 
de prijs van EPO de laatste jaren flink is 
gedaald, blijft zo’n behandeling nog altijd 
veel duurder dan het geven van donorbloed. 
Ook recente buitenlandse studies laten derge-
lijke uitkomsten zien. Wij pleiten daarom 
voor implementatie van de 4-5-6-regel en 
de-implementatie – het achterwege laten – 
van de drie interventies.”
So-Osman en Nelissen beseffen dat zieken-
huizen deze nieuwe aanpak niet zomaar 
zullen overnemen, omdat die in strijd is 
met de heersende opinie. Met de nieuwe 
LISBOA-studie – Leiden Implementation 
Study of Blood management in hip and knee 
Arthroplasties – willen ze de komende jaren 
kijken op welke manier dit het beste kan 
geschieden. Daarvoor hebben ze twintig 
ziekenhuizen bereid gevonden om mee te 
doen. De voorwaarde was dat ze werken met 
een of meerdere van de drie interventies en 
bereid zijn het nieuwe bloedmanagement-
beleid in te voeren. Via loting zal uiteinde-
lijk de helft van de ziekenhuizen dit beleid 
na uitgebreide instructies gaan toepassen. 
De overige ziekenhuizen worden met rust 
gelaten. Nelissen: “De orthopeden in die 
testgroep zouden een holistische kijk op de 
patiënt moeten krijgen, waarbij het bloed-
management wordt meegenomen. Belang-
rijk is dat de patiënt niet in de gevarenzone 
komt. Het gaat primair om de patiënt en 
secundair weeg je de kosteneffectiviteit mee.”

Referenties
So-Osman C, Nelissen RG et al. Patient Blood Management 
in Elective Total Hip- and Knee-replacement Surgery (Part 2): 
A Randomized Controlled Trial on Blood Salvage as Trans-
fusion Alternative Using a Restrictive Transfusion Policy 
in Patients with a Preoperative Hemoglobin above 13 g/dl. 
Anesthesiology 2014 Jan 23. [Epub ahead of print]
So-Osman C, Nelissen RG et al. Patient Blood Management 
in Elective Total Hip- and Knee-replacement Surgery (Part 
1): A Randomized Controlled Trial on Erythropoietin and 
Blood Salvage as Transfusion Alternatives Using a Restrictive 
Transfusion Policy in Erythropoietin-eligible Patients. Anes-
thesiology 2014 Jan 22. [Epub ahead of print]
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Bepalen van concentratie-
effectcurve maakt 
dosering op maat mogelijk
Onderzoekers van Sanquin hebben samen 
met Reade, centrum voor revalidatie en 
reumatologie, de concentratie-effect curve 
van TNF-remmer adalimumab voor het 
gebruik bij reumatoïde artritis bepaald. Daar-
bij vonden ze een optimale bloedspiegel van 
5-8 µg/ml. Hiermee is het voortaan mogelijk 
om de behandeling per patiënt te optimali-
seren tegen zo laag mogelijke kosten.

Apotheker Mieke Pouw van Sanquin en 
Charlotte Krieckaert, arts-onderzoeker bij 
Reade, correleerden daarvoor de medicijn-
spiegel in het bloed van 221 reumapatiënten 
na een half jaar behandeling met adalimumab 
aan de ziekteactiviteitscore (DAS 28). Op die 
manier vonden ze dat hoe hoger de concen-
tratie adalimumab is, hoe lager de DAS-score, 
met een optimum van 5 tot 8 µg/ml. Daar-
boven wordt geen extra verlichting van de 
klachten meer gezien. Een derde van de 
patiënten bleek hogere bloedspiegels dan 
8 µg/ml te hebben. Het zou een forse kosten-
besparing betekenen als deze patiënten 
voortaan met een lagere dosering toe kunnen. 
Verder vonden de onderzoekers hogere bloed-
spiegels bij patiënten die naast adalimumab 
gelijktijdig methotrexaat gebruiken. “Dit 
geneesmiddel heeft een gunstig effect op de 
bloedspiegel van adalimumab, omdat het 
de vorming van remmende antistoffen tegen 
adalimumab tegengaat, en daarnaast van 
zichzelf een ziekteverlagende werking heeft”, 
vertelt Pouw, OIO bij de onderzoeksgroep van 
Theo Rispens van de afdeling Immunopatho-
logie van Sanquin Research.

Dosering op maat
Vanaf het begin dat patiënten bij Reade met 
adalimumab werden behandeld, zo’n tien 
jaar geleden, zijn er regelmatig bloedmonsters 
afgenomen, waarin de dalspiegel bij Sanquin 
Diagnostiek is bepaald. In principe gebruiken 
alle patiënten dezelfde dosis adalimumab, 
een keer per twee weken 40 µg subcutaan. 
“We zagen tussen de patiënten grote verschil-
len in de spiegels. Dat heeft in de eerste 
plaats met antistofvorming te maken, maar 
ook met comedicatie en patiëntgebonden ver-
schillen: iedereen is anders. Om voor elke pa-
tiënt de dosering op maat af te kunnen stellen 

moeten we wel weten waar we op moeten 
mikken”, zegt Gertjan Wolbink, reumatoloog 
en onderzoeker bij zowel Reade als Sanquin. 
“Tot nog toe tastten we in het duister. Nu we 
de concentratie-effectcurve hebben bepaald 
gaan de gordijnen open.” Inmiddels is bij Reade 
een nieuwe studie gestart waarbij de dosering 
per patiënt wordt aangepast. “We laten de 
patiënten met hoge adalimumabspiegels 
minder vaak spuiten. Behalve dat dit kosten-
besparend is, wil de patiënt zelf ook liever geen 
hogere medicijnconcentraties in zijn bloed dan 
nodig is, dat voelt veiliger. De praktijk moet 
uitwijzen of dan dezelfde verbetering van de 
ziekteverschijnselen wordt bereikt.” De eerste 
resultaten van de studie worden in de loop 
van dit jaar verwacht. Het is niet zeker of de-
zelfde optimale spiegel voor adalimumab ook 
bij andere ontstekingsziektes zoals de ziekte 
van Crohn of de ziekte van Bechterew geldt. 
“Dat willen we graag uitzoeken, net als de 
optimale dalspiegel van andere biologicals. 
We zijn daar mee bezig, maar de aantallen 
patiënten zijn nog te klein om daar een uit-
spraak over te kunnen doen”, stelt Wolbink.

Nieuwe robots
Bij de afdeling Biologicals van Sanquin 
Diagnostiek zijn het afgelopen jaar nieuwe 
robots in gebruik genomen voor de spiegel-
bepalingen. “Nu de behandeling kan worden 
aangepast op basis van onze uitslagen, is het 
belang om betrouwbaar en reproduceerbaar 
te meten nog groter geworden”, zegt labhoofd 
Desiree van de Kleij. “Daarom proberen we 
alle testen zoveel mogelijk te automatiseren. 
Daarnaast zijn we ook bezig met het uit-
wisselen van monsters tussen verschillende 
labs in binnen- en buitenland, om zeker te 
zijn dat overal in de wereld hetzelfde wordt 
gemeten. De lijst van biologicals waarvoor 
we testen aanbieden wordt steeds langer, en 
ook het aantal inzendingen zien we groeien, 
vanuit Nederlandse ziekenhuizen maar ook 
internationaal.”

Referentie
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Een beetje HbF 
doet wonderen

Diagnostiek

Dirk Roos

Hemoglobine is het eiwit in rode bloedcellen 
dat zuurstof kan binden en loslaten, en daar-
mee zorgt voor het transport van zuurstof 
van de longen naar de weefsels. Erfelijke 
afwijkingen in hemoglobine komen relatief 
veel voor, omdat de mildere vormen hiervan 
enige bescherming bieden tegen malaria. 
Daardoor hebben deze afwijkingen zich 
kunnen handhaven in de evolutie, en zijn 
daardoor sterk vertegenwoordigd in 
bevolkingsgroepen uit gebieden waar 
vroeger malaria endemisch was, of nu nog is.

De bekendste hemoglobine-afwijking is de 
oorzaak van sikkelcelziekte, waarbij het 
hemoglobine grote polymeren in de rode 
bloedcel vormt op plaatsen waar de zuur-
stofspanning laag is. Dit leidt tot de vorming 
van rigide (sikkelvormige) erytrocyten en 
daardoor afsluiting van de haarvaten, met 
zeer ernstige klinische consequenties. Goed 
contact tussen arts en laboratorium is nood-
zakelijk om snel de juiste diagnose te stellen 
en therapie te kunnen starten.

Referentiecentrum
Het opsporen van hemoglobine-afwijkingen 
binnen Sanquin is al in de prille begintijd 
van het toenmalige CLB gestart. Naast 
sikkelcelhemoglobine (afgekort tot HbS) en 
andere afwijkende soorten hemoglobine, 
werd ook toen al onderzoek verricht naar 
gebreken in de vorming van hemoglobine, de 
zogenaamde thalassemieën (van thalassa = 
zee, dat wil zeggen Middellandse Zee, waar 
in de omringende landen deze afwijking voor 
het eerst als zodanig is herkend). Inmiddels 
is deze diagnostiek in elk groot ziekenhuis in 
Nederland mogelijk, en fungeert Sanquin nu 
vaak meer als referentiecentrum ter bevestiging 
van hemoglobine-afwijkingen dan als primair 
diagnostisch centrum. Daarvoor zijn de meest 
geavanceerde detectietechnieken binnen 
Sanquin aanwezig en wordt goed contact 
met behandelaars onderhouden. Rob van 
Zwieten, laboratoriumhoofd van de afdeling 
Rode Bloedceldiagnostiek, vertelt hierover. 
“In de afgelopen jaren hebben we nieuwe 
scheidingsmethoden geïntroduceerd, zoals 
kation-uitwisselings HPLC, capillair-zône 
electroforese en iso-electrische focussering. 

Daarmee hebben we binnen een cohort 
van 20.000 Nederlandse bloedmonsters van 
patiënten met onbegrepen bloedarmoede 
of onbegrepen hemoglobinevarianten meer 
dan 80 verschillende soorten hemoglobine 
gevonden, waaronder zes nieuwe soorten1. 
De uiteindelijke identificatie hebben we door 
sequentiebepaling van de betrokken genen 
gedaan. Dit bewijst wel dat we alles in huis 
hebben wat voor dit soort werk nodig is. 
Met enige regelmaat heb ik overleg met het 
hemoglobinelaboratorium en de hemato-
logen van het AMC, steeds vaker over de 
ingewikkelde gevallen en niet meer over de 
dagelijkse monsters, die ze net zo goed kunnen 
typeren als wij. Ook kom ik drie maal per 
jaar bijeen met een landelijke werkgroep van 
hemoglobinopathie-onderzoekers en -behande-
laren, onder leiding van Anita Rijneveld van 
het Erasmus Universitair Medisch Centrum 
in Rotterdam. Verder zijn we betrokken bij 
overleg over screening op sikkelcelziekte in 
hielprikbloed van pasgeborenen, onder 
leiding van het RIVM, waaraan ook Marjolein 
Peters van het AMC deelneemt.”

HbF gehalte
Karin Fijn van Draat, kinderhematoloog in 
het AMC en ook als consulent verbonden aan 
de Unit Transfusiegeneeskunde van Sanquin, 
vult aan. “In Nederland komt sikkelcelziekte 
bij ongeveer 1:5000 kinderen voor2. In het 
AMC behandelen we een groot aantal 
kinderen met sikkelcelziekte, oorspronkelijk 
afkomstig uit Ghana of Suriname. Voor ons is 
het van groot belang om de exacte diagnose 
te kunnen stellen. Betreft het de homozygote 
vorm van de ziekte (dezelfde HbS mutatie op 
beide chromosomen) of is het een combinatie 
van HbS op één chromosoom en beta-thalas-
semie (vermindering of ontbreken van hemo-
globine-betaketen synthese) op het andere 
chromosoom? Dat is belangrijk om te weten, 
want bij een beta-thalassemie is er vaak nog 
enige synthese van normaal hemoglobine 
(HbA1), en dat zorgt vaak voor een milder 
ziektebeeld. Ook gaat het vaak gepaard 
met de vorming van enig foetaal hemo-
globine (HbF), en dat remt het proces van 
HbS polymerisatie, dus het sikkelen van de 
rode bloedcellen. Ook dat is gunstig voor de 
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patiënten: een beetje HbF doet wonderen. 
Bij sikkelcelpatiënten die veel complicaties 
hebben verhogen we zelfs kunstmatig het 
HbF gehalte door behandeling met hydroxy-
ureum. Goede samenwerking met het 
laboratorium is dus essentieel voor ons, want 
het lab kan niet alleen bepalen of het een 
homozygote HbS betreft of een HbS-beta-
thalassemie, maar kan ook het gehalte HbF 
en het percentage HbF-bevattende cellen 
meten. Daarmee kunnen de laboratorium-
uitslagen voorspellend gebruikt worden voor 
het beloop van de ziekte en voor het volgen 
van de therapie.”

“We zijn op het AMC ook bezig met een 
onderzoek bij veertig kinderen met sikkel-
celziekte om na te gaan welke risicofactoren 
samenhangen met het optreden van hersen-
infarcten. We willen onder andere weten of er 
modificerende factoren zijn, zodat we daar in 
de toekomst rekening mee kunnen houden. 
Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat een hoger 
HbS gehalte en lager HbF gehalte de kans op 
infarcten verhoogt.” Van Zwieten vervolgt: 
“Dan zou je eigenlijk ook moeten kijken naar 
het aantal Hb-alfagenen, want hoe minder 
hemoglobine-alfaketens gevormd worden, 
hoe lager de HbS concentratie in de cellen is 
en hoe kleiner de kans op het sikkelen van 
de cellen. De meeste mensen hebben 4 Hb-
alfagenen (twee op elk chromosoom), maar 
meer of minder komt ook regelmatig voor.” 
Ter plekke maken de beide onderzoekers een 
afspraak om dat aspect mee te nemen.

Referenties
Van Zwieten R et al. Hemoglobin analyses in the Nether-
lands reveal more than 80 different variants including six 
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Childh 2010; 10:822-5.

Sanquin voert rechtsgeldig DNA-onderzoek 
uit voor de Nederlandse rechtbanken en 
andere (semi)overheidsinstellingen. De uit-
slag van dit onderzoek geldt als juridische 
bewijs bij bijvoorbeeld erkenning van vader-
schap, ontkenning van vaderschap, rondom 
alimentatiezaken, bij procedures rond 
asielaanvragen, gezinshereniging, of het 
aanvragen van het Nederlanderschap.

Het CLB startte in 1964 met verwantschaps-
onderzoek. Prof. dr. Laurens Nijenhuis hield 
zich in de zestiger jaren bezig met populatie-
genetica. Hij werd in 1964 benaderd door een 
student met de vraag of hij hem wilde adviseren 
met betrekking tot zijn relatie. De student had 
een relatie met een meisje met wie hij graag 
wilde trouwen. Echter in de familie gingen 
er geruchten dat dit meisje ook wel eens een 
kind van zijn biologische vader kon zijn en 
in dat geval kon en wilde hij niet met haar 
trouwen. Nijenhuis heeft toen aangeboden 
om een onderzoek uit te voeren naar een 
verwantschap tussen de student, zijn vriendin 
en zijn vader. Door middel van het bepalen 
van de bloedgroepsystemen werd op basis 
van de gevonden resultaten een verwant-
schapsberekening uitgevoerd. De uitslag was 
verrassend: de vriendin van de student bleek 
inderdaad wel het biologische kind van zijn 
vader te zijn, maar de student bleek echter 
niet een biologisch kind van zijn vader te zijn. 
Dus uiteindelijk was er geen enkel bezwaar 
meer om met elkaar te trouwen. Dit voorval 
betekende voor het CLB de start van het uit-
voeren van verwantschapsonderzoek.

Nieuwe technieken
Naast het bepalen van de verschillende bloed-
groepsystemen werden ook andere genetische 
systemen bij dit onderzoek betrokken zoals 
immunoglobuline-allotypen allotypen en 
HLA-polymorfismen. De informatie van al 
deze systemen was noodzakelijk om tot een 
betrouwbare uitslag te komen. Op basis van 
de resultaten maakte Nijenhuis het rechts-
geldige eind-rapport. Het was in die tijd niet 
ongebruikelijk dat hij als getuige-deskundige 
voor de rechtbank moest verschijnen.
In 1989 werden ten behoeve van het ver-
wantschapsonderzoek voor het eerst DNA- 

testen geïntroduceerd. In eerste instantie was 
dit gebaseerd op Restriction Fragment Length 
Polymorphisms (RFLP) ook wel bekend als 
DNA fingerprinting. Dit onderzoek was zeer 
tijdrovend, arbeidsintensief en er was veel 
DNA voor nodig. Hierdoor was de uitslag pas 
na zes weken beschikbaar. Met de invoering 
van de PCR techniek werd het mogelijk om 
van kleine hoeveelheden DNA een groot 
aantal DNA polymorfismen te bepalen. Een 
ander voordeel van deze techniek was dat het 
resultaat sneller bekend was.
In de jaren negentig werd op de afdeling 
Vaderschapsonderzoek besloten om het ver-
wantschapsonderzoek volledig uit te voeren 
op basis van Short Tandem Repeat DNA-poly-
morfismen. De DNA-profielen kunnen worden 
bepaald uit onder andere bloed, wangslijm, 
weefsel, haren en nagels. Bij afname van 
DNA-materiaal voor het rechtsgeldig onder-
zoek vindt een nauwkeurige controle plaats 
van identiteit van de persoon in kwestie (o.a. 
legitimatieplicht, vingerafdruk, foto) in aan-
wezigheid van twee gekwalificeerde mede-
werkers.Voor nadere informatie heeft Sanquin 
een helpdesk met vakdeskundigen van 08.30-
17.00 uur. De resultaten van het onderzoek 
zijn binnen vijftien werkdagen beschikbaar.
In 2005 introduceerde Sanquin de Q&Q DNA 
Hometest. Q&Q staat voor Quick & Quality. 
De klant neemt dan eenvoudig thuis wang-
slijm af en is hierbij zelf verantwoordelijk voor 
de afname en identificatie. Vervolgens wordt 
het afgenomen materiaal opgestuurd naar 
Sanquin waar het onderzoek op ons eigen ge-
accrediteerde laboratorium wordt uitgevoerd.

Accreditatie
Sanquin is geaccrediteerd door de Raad van 
Accreditatie, conform de ISO 17025 richtlijnen 
en de aanbevelingen van de Paternity Testing 
Commission of the International Society of 
Forensic Genetics (ISFG) 2002-2007, en door 
de Coördinatie Commissie ter bevordering 
van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied 
van Laboratoriumonderzoek in de Gezond-
heidszorg (CCKL).

Referenties
www.sanquin.nl/verwantschapsonderzoek
www.sanquin.nl/vademecum, hoofdstuk 6

Diagnostiek

50 jaar verwantschaps-
onderzoek

Anneke de Regt
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Anoniem
Catharina van Siena drinkt het bloed uit de zijwonde 
van Christus, eerste helft 17e eeuw
Drieluik
Klooster der Dominicanen, Sint-Amandsberg,
België

Op een nacht had de heilige Catharina 
van Siena (1347-1380) een visioen waarin 
Christus haar uitnodigde het bloed uit 
de wond in zijn borst te drinken. Daarna 
verdween haar eetlust definitief en had zij 
haar verdere leven geen voedsel meer nodig. 
Als zij onder dwang toch wat at kreeg zij 
hevige maagpijnen en braakte ze vervolgens 
het eten merendeels uit. Catharina dronk 
slechts – althans volgens de overlevering – 
koud water, kauwde wat bittere kruiden en 
concentreerde zich vooral op het eten van de 
hostie tijdens de heilige mis. De zoete smaak 
van Christus’ bloed had elke wereldse honger 
overwonnen.

Vasten is vanouds en wereldwijd een geliefd 
instrument om ontvankelijker te worden voor 
een intense religieuze beleving1. Het is een 

vorm van boetedoening maar ook van zelf-
discipline. Door niet te bezwijken voor aardse 
verleidingen en lichamelijke driften worden 
versperringen op de weg naar het hogere te 
niet gedaan.

In het christendom waren het aanvankelijk 
de woestijnvaders die zelfverhongering tot een 
belangrijke spiritueel instrument maakten. 
Bij het verbreiden van de nieuwe religie 
kreeg deze praktijk een minder zwaar accent 
maar vanaf de twaalfde eeuw werd rigoureus 
vasten weer populair, met name onder jonge 
vrouwen. Uit religieuze verlangens en om 
te ontsnappen aan een huwelijksleven dat 
door hun ouders was bepaald. De extreme 
‘wondermeisjes’ onder hen, die beweerden 
nooit voedsel nodig te hebben, verwierven 
zelfs enige roem en enkelen bereikten de 

De zoete smaak van bloed

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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status van ‘vastenheilige’, zoals Catharina 
van Siena.

Al in haar vroege jeugd kreeg Catharina 
haar eerste visioen en besloot zij een religieus 
leven te leiden. Zij vastte regelmatig, maar 
zeker niet rigoureus. Rond haar zestiende, 
toen haar oudere zuster in het kraambed 
overleed en haar ouders haar voorbestemden 
met de weduwnaar in het huwelijk te treden, 
beperkte zij haar dieet tot water, rauwe 
groenten en brood. Zij trad toe tot de derde 
orde van Sint Dominicus maar ging niet in 
een klooster. Als kluizenaar opgesloten in 
haar ouderlijk huis wijdde zij zich volledige 
aan gebed en boete, tot Christus haar in 
een visioen instrueerde haar cel te verlaten 
om zich te wijden aan zorg voor de naaste. 
Volhardend in haar radicale vasten verzorgde 
Catharina zieken en armen en predikte zij, 
maar ook bemoeide zij zich op vasthoudende 
wijze met politieke zaken binnen de kerk.
Het onderdrukken van hongergevoelens was 
geen sinecure en zo nam zij de stap ook haar 
smaakpapillen op rigoureuze wijze te 
kastijden. Toen zij de kankerende borst-
wonden van een vrouw verzorgde ving zij 
de etter op in een kom en dronk deze tot de 
laatste druppel leeg. Die nacht kreeg zij het 
eerder genoemde visioen waarin Christus 
haar uitnodigde zijn bloed uit zijn wond 
te drinken waarna haar eetlust definitief 
verdween.
Het extreme vasten werd haar uiteindelijk 
fataal en zij stierf, 33 jaar oud, op dezelfde 
leeftijd als Christus. Door haar daden en 
haar vele visioenen was zij inmiddels wijd 
en zijd bekend. Ook na haar dood bleef de 
mystica tot de verbeelding spreken, tot op 
de dag van vandaag. In 1461 werd zij heilig 
verklaard. Sinds 1939 is zij met Franciscus 
van Assisi schutspatroon van Italië en recent 
nog, in 1999, verhief Johannes Paulus II haar 
tot een van de patronessen van Europa.

Op altaarstukken gewijd aan de heilige 
Catharina vormen haar vele visioenen 
belangrijke onderwerpen. Het zeventiende-
eeuwse drieluik in het klooster van de 
Dominicanen bij Gent is daarvan een fraai 
voorbeeld. Catharina is in alle taferelen te 

herkennen aan de zwarte mantel van de 
dominicanessen. Op het linker luik zijn twee 
visoenen uit verschillende periodes in haar 
leven versmolten, haar mystieke huwelijk 
met Christus en het ruilen met hem van hun 
hart. In 1366 werd in een visioen Catharina 
door de heilige maagd aan Christus aan-
geboden tot bruid. Het mystieke huwelijk 
wordt bezegeld met een ring, niet gemaakt 
van goud maar bestaande uit de voorhuid 
van Christus, bewaard na zijn besnijdenis op 
de leeftijd van acht dagen. Catharina was bij 
leven de enige die de ring kon zien. Aan het 
eind van haar leven ruilde Christus in een 
verschijning zijn hart met haar, ter bezege-
ling van hun verbondenheid. Catharina 
draagt zijn hart in haar linkerhand. Op het 
rechter luik is het visioen verbeeld waarin 
zij de stigmata van Christus ontvangt. 
Catharina bezwijkt in de armen van twee 
zusters en vanaf het lichaam van Christus 
op een crucifix lopen vaag de bloedlijnen 
naar de wonden van Catharina. Op het 
middenpaneel worden drie visioenen 
verhaald. Rechts op de achtergrond reikt 
Christus haar een gouden en een doornen 
kroon aan en zij verkiest de doornen, 
symbool van het lijden van Christus. In het 
tafereel linksachter buigt Catharina zich 
over de zieke vrouw en likt de pus uit haar 
wonden.
Centraal op de voorgrond staat Christus, als 
triomfator. Liefdevol biedt hij de geknielde 
Catharina zijn zijwond aan. Zij proeft devoot 
zijn kostbaar bloed, waarna zij in haar 
extreem vasten het lijden van Christus zal 
navolgen.

Bronnen (o.a.)
Patrick Allegaert, Anne-Laure Vignaux et al. (red.). Het 
gewichtige lichaam, 2010.
Rudolph M. Bell. Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar 
heiligheid. Italië 1200-1800, 1990.

Noot
Bij het verschijnen van dit artikel is het vastentijd binnen de 
katholieke kerk

1
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Bieuwke Dragt Oraties Zwaginga 
en Voorberg

Bieuwke Dragt
20 december 2013
Unraveling von Willebrand factor 
extracellular traps
Promotor: Prof. dr. J.J. Voorberg
Co-promotor: Dr. B. de Laat
Universiteit van Amsterdam

Na stimulatie van endotheel-
cellen wordt de inhoud van 
specifieke opslagorganellen, die 
Weibel-Palade bodies (WPBs) 
worden genoemd, uitgescheiden 
in het bloed. De belangrijkste 
component aanwezig in WPBs is 
de Von Willebrand factor (VWF), 
die een cruciale rol speelt bij de 
binding van bloedplaatjes aan 
een beschadigde vaatwand. Met 
het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift zijn de veranderingen 
in WPB distributie in endotheel-
cellen in kaart gebracht die 
worden blootgesteld aan een 
continue wrijvingskracht (shear 
stress). Er werden geen opval-
lende verschillen in distributie 
van de WPBs in cellen die onder 
shear stress of statisch gekweekt 
waargenomen. Farmacologische 
componenten, zoals dextraan-
sulfaat, fucoidan en Poly (I) 
maar niet heparine, interfereren 

met de vorming van VWF 
strengen op het oppervlak van 
geactiveerde endotheelcellen. 
Dit suggereert een rol voor 
scavenger receptors (SRs) in het 
verankeren en stabiliseren van 
nieuw gevormde VWF strengen. 
Eiwitten die zich in WPBs 
bevinden kunnen onderverdeeld 
worden in twee groepen: eiwitten 
die na secretie wel en niet aan 
VWF gebonden blijven.
In dit proefschrift zijn de effecten 
van twee VWF mutaties be-
schreven die bij patiënten met 
de ziekte van Von Willebrand 
(VWD) subtype Vicenza voor-
komen. Er werd een synergistisch 
effect gevonden van de R924Q 
en de R1205H mutatie die de 
onderliggende oorzaak kan zijn 
voor de ernstige bloedingen 
van de compound heterozygote 
VWD type Vicenza patiënt.
Verder werd aangetoond dat 
insulin-like growth factor-
binding protein 7 (IGFBP7) 
direct aan VWF kan binden, en 
dat dit gemedieerd wordt door 
structuren in de C8-4, TIL-4, C6 
en CTCK domeinen van VWF. 
Tenslotte bleek dat micro (mi)
RNA-126 en miRNA-21 het 
hoogst tot expressie worden 
gebracht in blood outgrowth 
endothelial cells (BOEC). Het 
uitschakelen van deze miRNAs 
(door silencing) had geen effect 
op de migratie of barrièrefunctie 
van BOEC. Wel zijn een aantal 
eiwitkandidaten geïdentificeerd 
die gereguleerd worden door 
deze miRNAs.

www.sanquin.nl/proefschriften

In januari hebben twee 
Sanquin onderzoekers hun 
oratie gehouden.

Op 17 januari sprak Jaap Jan 
Zwaginga, hoogleraar Klinische 
Transfusiegeneeskunde, Univer-
siteit Leiden en onderzoeker bij 
de afdeling Klinische Transfusie-
research van Sanquin zijn 
oratie uit getiteld ‘Schakels naar 
genezend bloed’. De focus lag 
enerzijds op het belang van 
evidence-based toepassingen 
van de klassieke transfusie-
geneeskunde, anderzijds op de 
spannende ontwikkelingen op 
het gebied van nieuwe cellulaire 
therapieën en Advance Therapy 
Medicinal Products (ATMPs) in 
het bijzonder. Bij beide onder-
zoekthema’s werken Sanquin en 
het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) samen in het 
Jon J van Rood Centrum voor 
klinisch transfusiegeneeskundig 
onderzoek’. 
De leerstoel van Zwaginga is 
ingebed in de afdeling Immuno-
hematologie en Bloedbank 
(IHB) van het LUMC.

Op 23 januari was het de beurt 
aan hoogleraar Cellulaire Hemo-
stase (Universiteit van Amster-
dam) Jan Voorberg, tevens onder-
zoeker bij de afdeling Plasma 
Eiwitten. In zijn oratie getiteld 
‘Netwerken in de bloedbaan’ 
ging Voorberg in op het belang 
van goed functionerende net-
werken in de bloedbaan voor 
optimaal herstel van beschadi-
gingen in de vaatwand. Soms 
functioneren deze netwerken 
niet goed. Door het ontbreken 
van een cruciale schakel worden 
vaatwand-beschadigingen 
onvoldoende snel gerepareerd, 
waardoor bloedingen kunnen 
optreden. Bloedstolsels die 

Proefschrift

gevormd worden moeten ook 
weer worden opgeruimd. Endo-
theelcellen van de vaatwand 
zijn betrokken bij de vorming 
van een netwerk van draderige 
structuren waaraan bloed-
plaatjes kunnen binden. Naast 
het vangen van bloedplaatjes 
zijn er aanwijzingen dat dit 
draderige netwerk een rol speelt 
bij ontstekingsreacties en de 
vorming van nieuwe bloedvaten. 
Sanquin en het AMC werken 
samen in het Landsteiner Labo-
ratorium voor Bloedtransfusie-
onderzoek, waarbinnen ook de 
leerstoel van Jan valt.

Onderzoek
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First European Conference 
on Donor Health and 
Management (ECDHM)

NVB/TRIP Symposium 
Transfusiegeneeskunde

Sanquin heeft het initiatief 
genomen voor een eens in de 
twee jaar te houden sympo-
sium over Donor Health and 
Management. Het symposium is 
een uitvloeisel van het door de 
Europese Commissie gefinan-
cierde DOMAINE project: 
www.domaine-europe.eu/. 
Het symposium vindt plaats 
op 3-5 september 2014, in het 
World Forum, Den Haag en 
richt zich op onderzoek en 
praktijk rond donors van bloed, 
cellen, weefsels en organen. 
Door het symposium heen is 
er steeds aandacht voor vijf 
thema’s: Donor Base Manage-
ment, Donor Recruitment, 
Donor Retention, Donor 
Collection en Donor Health.
De doelstelling van ECDHM 
is het bij elkaar brengen van 
onderzoekers, management 
professionals, medici, wervings-
deskundigen en beleidsmakers. 
Naast plenaire en parallel-
sessies is er veel aandacht voor 
workshops. Met een interactief 
sociaal programma, dat geïnte-
greerd is in het symposium, is er 
voldoende mogelijkheid om ook 
informeel collega’s te ontmoeten 
en kennis te delen.
Nadere informatie, het program-
ma en registratiepagina’s kunt 
u vinden op www.ecdhm.org. 
Hier kunt u zich ook abonneren 
op een nieuwsbrief. Deadline 
voor het indienen van abstracts 
is 1 mei, deadline early bird 
registratie is 31 mei 2014.
De gedachte is het stokje over 
te dragen aan een bloedvoor-
zieningsorganisatie in een 
ander Europees land voor de 
organisatie van het tweede 
congres in 2016.

Na een onderbreking door de 
ISBT 2013 in Amsterdam, vindt 
op woensdag 22 en donderdag 
23 mei 2014 weer het gezamen-
lijke symposium Transfusie-
geneeskunde plaats van TRIP 
(Transfusie- en transplantatie-
reacties in patiënten) en de 
Nederlandse Verenging voor 
Bloedtransfusie (NVB). Zoals 
gebruikelijk in De Reehorst te 
Ede.
Naast de bekende abstract-
sessies, sessies gericht op 
laboratoriumdiagnostiek en 
educatieve sessies rond klinisch 
transfusieonderwijs op beide 
dagen, wordt op de eerste dag 
de nadruk gelegd op het thema 
Cellulaire therapieën en ATMPs 
(Advanced Therapy Medicinal 
Products).
Sprekers in de plenaire sessie 
zijn Marie-José Goumans en 
Elaine Dzierzak.
De tweede dag staat vooral in 
het teken van hemovigilantie, 
rode cellen en uittypering en 
TACO (Transfusion Associated 
Circulatory Overload) met als key 
note speaker Mark Popovsky.
Evenals voorgaande jaren wor-
den gastsessies gevuld door het 
Hemovigilantieplatform en de 
Vereniging van Hematologisch 
Laboratoriumonderzoek (VHL).
De donderdag eindigt weer met 
een pro-con sessie gevolgd door 
de borrel met posterprijsuit-
reiking.
Nadere informatie over het 
programma: 
www.nvb-trip-symposium.nl. 
Hier kunt u zich ook aanmelden.

Agenda

Exposities Galerie Joghem

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

April
Annemiek Vera
Mei
Jonna Balk
Juni
Geen expositie

www.exposities.sanquin.nl

Exposities
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Ferry Breedveld 
Fer Hakkaart
‘Zonder titel’, 1973
Krijt, 125 x 85 cm
Eigen collectie Breedveld

“Ik kijk met grote bewondering naar 
Sanquin, het is een prestigieuze organisatie”, 
zegt Ferry Breedveld, sinds juli 2013 voorzitter 
van de Raad van Toezicht van Sanquin. 
“Toen de vorige voorzitter Jacques Schraven 
mij vroeg of ik Louise Gunning op wilde 
volgen als lid heb geen moment getwijfeld 
om ja te zeggen tegen deze functie. Ze zochten 
iemand met bestuurlijke ervaring in de zieken-
huiswereld. Ik combineer dat met aantoon-
bare interesse en kennis van de onderzoeks-
velden waarin Sanquin actief is.”
Ferry Breedveld studeerde Geneeskunde in 
Leiden waar hij ook zijn opleiding tot inter-
nist deed. Al vroeg had hij interesse voor 
wetenschappelijk onderzoek. Na zijn specia-
lisatie tot reumatoloog kreeg hij in 1977 een 
aanstelling bij het Leids Universitair Medisch 
Centrum, waar hij in 1980 ook promoveerde. 
Daarna is Breedveld zeventien jaar hoofd 
geweest van de afdeling Reumatologie. 
Inmiddels is hij 7,5 jaar voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het LUMC. Met CLB/
Sanquin heeft hij een lange geschiedenis. 
Tijdens zijn militaire dienstplicht in 1975 
ging hij naar Dirk Roos van het toenmalige 
CLB om mee te doen met experimenteel 
werk. Sinds Breedveld voorzitter is van de 
Raad van Bestuur, is hij niet meer actief 
als arts. “Ik mis dat wel. Het omgaan met 
patiënten is het leukste dat er is. Maar het 
besturen van het LUMC is even leuk en ik 
doe het met plezier.”
Breedveld vindt dat de bloedtransfusie in 
Nederland van hoge kwaliteit is met vrijwillige 
donors die iets over hebben voor anderen. 
“Sanquin is een organisatie die dat goed 
regelt. Daarnaast is Sanquin competitief goed 
en doet research voor een betere bloedvoor-
ziening en om nieuwe eiwitten uit het plasma 
te halen voor de productie van geneesmiddelen. 
Ook basaal onderzoek is nodig om bijvoor-
beeld bloedvormende stamcellen te onder-
zoeken. Je moet begrijpen hoe cellen in 
elkaar zitten. Sanquin heeft een intrigerend 
profiel. Ik vind het een grote vreugde om 
vanuit de Raad van Toezicht mee te kijken.”
Sanquin werkt op het gebied van research 
ook samen met het LUMC. “Als het om bloed-
transfusiegeneeskunde gaat ligt het zwaar-
tepunt bij het LUMC. Zo hebben de hoog-

leraren Jaap Jan Zwaginga en Anske van der 
Bom hun werkplek in het LUMC en zijn ze 
verbonden aan Sanquin Research.” Breedveld 
vindt dat Sanquin voldoende kritische massa 
van onderzoek heeft om op eigen benen te 
staan. “Maar men heeft wel toegang tot de 
denkkracht van anderen nodig. Dit kunnen 
ze vinden bij de universiteiten in Amsterdam, 
Utrecht en Leiden. Er is nieuwe research 
nodig om de bloedvoorziening telkens weer 
beter en veiliger te maken. Sanquin moet wel 
blijven innoveren om te kunnen overleven 
en dat er nieuwe producten uit de pijplijn 
komen. De band met de kliniek en klinisch 
onderzoek is belangrijk om te weten wat er 
nodig is voor de medical needs.”
Breedveld vindt het een goede ontwikkeling 
dat Sanquin ambitieus is en zich steeds meer 
als bedrijf gaat profileren. “Als Raad van 
Toezicht hebben wij gekozen voor een farma-
ceutisch profiel voor de nieuwe voorzitter van 
de Raad van Bestuur van Sanquin. Universi-
teiten die ambitieus zijn gaan steeds meer op 
zoek naar creatieve partners en particulier 
initiatief. Maar je moet er wel zorgvuldig 
mee omgaan. Bij de diverse onderdelen van 
Sanquin is die synergie en wisselwerking er 
al, zij hebben elkaar nodig en hun resultaten 
komen allen de geneeskunde ten goede. 
Sanquin is inmiddels een middelgrote speler 
geworden. Het is een complexe organisatie 
die zich bezighoudt met de bloedvoorzie-
ning en research en ook risico draagt op het 
gebied van investeringen voor de plasma-
fabriek. Vanwege dit hybride karakter heeft 
de minister van VWS Sanquin gevraagd om 
een plan op te stellen om te zorgen dat het 
publieke deel niet risicodragend is voor het 
private deel en vice versa.”
Breedveld ziet de toekomst van Sanquin 
gunstig tegemoet. “Wij hebben de beste bloed-
voorziening van de wereld. Het systeem van 
de vrijwillige onbetaalde donatie moeten we 
handhaven. Gezien de performance en kwali-
teit van de mensen heb ik alle vertrouwen 
dat het goed gaat. Als Sanquin het niet kan, 
wie dan wel?”

Ferry Breedveld
Sanquin heeft een 
intrigerend profiel 

Anneke de Regt

Profiel


