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Per 2 mei 2011 gaat de nieuwe
afdeling Advisering Trans-
plantatie Immunologie (ATI)
binnen de Unit Klinisch
Consultatieve Dienst/Medische
Zaken van start. 
De nieuwe afdeling bouwt voort
op activiteiten die voorheen 
vanuit de HLA laboratoria in
Dordrecht en Amsterdam 
werden ondernomen en richt
zich op de samenwerking tussen
Sanquin Bloedvoorziening en
het ziekenhuis op het gebied 
van stamceltransplantatie en
orgaantransplantatie. 
In Rotterdam (Erasmus MC) en
Amsterdam (VUmc en AMC)
bestaat al jaren ervaring met
deze vorm van dienstverlening.
De mogelijkheid bestaat nu ook
voor andere (academische) 
ziekenhuizen om van deze 
diensten gebruik te maken. 
Twee bekende gezichten gaan
deze afdeling vormgeven, 
namelijk dr. Kees Sintnicolaas 
en dr. Junior Lardy, beiden 
transplantatie-immunoloog.
Voor de Unit KCD/Medische
Zaken betekent dit dat naast
transfusie-advisering en 
immunohematologische 
advisering (in samenwerking
met de divisie Diagnostiek), nu
ook transplantatie-advisering
kan worden aangeboden.

Therapeutische aferese kan 
worden toegepast bij de 
behandeling van diverse hema-
tologische, neurologische en
nefrologische aandoeningen.
Voor de uitvoer van deze aferese-
procedures hebben veel zieken-
huizen een eigen afereseteam.
Sanquin biedt uitvoering van
therapeutische afereseprocedures
onder GMP-condities aan als
dienstverlening aan die zieken-
huizen die niet over een eigen
afereseteam beschikken.
Wanneer de behandelend arts
therapeutische aferese indiceert
kan met Sanquin contact 
worden opgenomen. Op basis
van een behandelplan wordt
afgestemd waar en onder welke
condities deze procedure dient
plaats te vinden. Sanquin 
verzorgt vervolgens uitvoering
van de aferese met apparatuur
en medewerkers van Sanquin.
Bij therapeutische aferese in de
kliniek is en blijft de behande-
lend arts medisch verantwoorde-
lijk. Wanneer de procedure in
een Sanquinlocatie wordt uit-
gevoerd neemt Sanquin de 
medische verantwoordelijkheid
op zich. Bij diverse ziektebeelden
is bloedonderzoek aangewezen
tijdens de aferese-procedure.
Wanneer Sanquin de aferese-
procedure uitvoert kan tevens
zorggedragen worden voor dit
laboratoriumonderzoek. Het
laboratoriumonderzoek is
onderdeel van de therapeutische
aferese. Afspraken omtrent de
therapeutische aferese en 
diagnostische bepalingen 
worden contractueel vastgelegd. 

Hepatitis E is een ontsteking van
de lever, veroorzaakt door 
hepatitis E virus (HEV). In de
regel is er spontane genezing na
een acuut stadium, maar soms
verloopt hepatitis E fulminant.
We kennen hepatitis E als
importziekte bij reizigers die
terugkeren uit de tropen. Soms
treedt hepatitis E op zonder dat
er sprake is van reizen. Ook kan
hepatitis E chronisch verlopen
bij patiënten met immuun-
suppressie. In Groningen vond
men HEV bij 1 stamcel- en 11
niertransplantatiepatiënten, in
Rotterdam bij 1 nier- en 7 hart-
transplantatiepatiënten. Een
verrassing is de aard van het
virus bij ‘inheemse’ hepatitis E.
Bij reizigers is steeds sprake 
van HEV genotype 1 of 2. Bij
‘inheemse’ hepatitis E is steeds
sprake van genotype 3. Het is
aannemelijk dat het hier een
zoönose betreft. Op 53 van 97
Nederlandse varkensbedrijven
bleek de mest HEV genotype 3 
te bevatten. Ook in varkens-
vleesproducten is HEV-RNA aan-
getroffen. Chronische infectie 
bij transplantatiepatiënten is
misschien het topje van een stille
ijsberg. Infectie met ‘varkens-
HEV’ lijkt bij gezonde personen
vooral asymptomatisch te 
verlopen. De infectiebron bij
transplantatiepatiënten kan dus
zijn: voedsel of gezinsgenoten.
Bij hoge infectiedruk is het niet
uitgesloten dat bloeddonors
doneren tijdens een fase van 
stille viremie. Om hepatitis E in
kaart te brengen startte Sanquin
een studie naar het voorkomen
van HEV-antistoffen bij bloed-
donors.

Bloedbeeld is een uitgave van Stichting
Sanquin Bloedvoorziening. Het blad verschijnt
4 maal per jaar in een oplage van 25.000
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan
medisch specialisten, klinisch chemici, zieken-
huisapothekers, ziekenhuizen en onderzoeks-
instellingen in Nederland en aan medewerkers
van Sanquin. 
Verder ontvangen landelijke advies- en
beleidsorganen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad evenals de rijksoverheid en
persmedia.
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Therapeutische aferese Studie naar hepatitis E 
antistoffen bij bloeddonors
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Redactioneel

Anneke de Regt

Het zou een ideale situatie zijn als iedere
patiënt voor hem of haar passend bloed zou
kunnen ontvangen. Sanquin typeert donors
daarom voor een groot aantal bloedgroepen,
die transfusiereacties kunnen oproepen. 
De Compomat, een vinding van Sanquin, is
inmiddels aan de vijfde generatie toe. De
methode om het donorbloed te scheiden in
componenten, wordt wereldwijd gebruikt.
In Rotterdam is een klinische studie gestart
voor de behandeling van Guillan-Barré
patiënten met een herhaalde kuur met intra-
veneuze immunoglobulinen. 

In dit nummer verder aandacht voor het 
valideren van een chip waarmee acute 
myeloïde leukemie kan worden vastgesteld,
het afscheid van professor Anneke Brand, 
de opleiding Bloedtransfusie, een nieuwe
laboratoriumtest voor de diagnose multiple
myeloma en recent verschenen proef-
schriften.

U kunt de edities van Bloedbeeld ook vinden
op de website van Sanquin:
www.sanquin.nl/bloedbeeld
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Dit verhaal begint met een uitzonderlijke geschiedenis die
Elly Adema, hoofd van het laboratorium voor Immuno-
hematologische Diagnostiek (IHD) van Sanquin in Groningen,
dit voorjaar meemaakte. Iemand in een Noord-Nederlands
ziekenhuis onderging een eenvoudige ingreep. De volgende
dag had de patiënt geheel onverwacht én acuut bloed nodig.
Maar wat voor bloed? Omdat dat niet duidelijk was kwam er
een telefoontje bij het IHD-laboratorium.
De patiënt – voor wie gezien de eenvoud van de ingreep 
vooraf geen bloed was besteld – had bloedgroep O RhD-
negatief, een bloedgroep waarbij identieke transfusie 
wenselijk is. Daarnaast, bleek in het ziekenhuis, waren er
antistoffen tegen rode bloedcellen. “Het ziekenhuis had
onvoldoende mogelijkheden om het antistoffenonderzoek 
af te ronden”, resumeert Elly Adema. “Ze vermoedden anti-
stoffen tegen k, een in de populatie hoogfrequent voor-
komend antigeen op rode bloedcellen. Het bloed werd 
ingestuurd, wij hadden alles klaar staan om verder te testen
en binnen een uur was bevestigd dat het inderdaad alleen
om antistoffen tegen k ging. Voordat de taxi het testbloed
hier had afgeleverd, waren we alvast een zoekactie gestart
naar direct vanaf de plank leverbaar O RhD-negatief en 
k-negatief bloed. Eerst in Groningen, daarna in de regio
Noordoost, vervolgens landelijk in het bloedbankinformatie-
systeem e-Progesa. Dat leverde op dat moment niets op.
Uiteindelijk bleek in de Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB)
in Amsterdam genoeg eenheden te liggen.”

Stijgende vraag
Dit emergencyverhaal, waarover meer details volgen, vertelt
in zevenmijlslaarzen waarom Sanquin dagelijks en groot-
schalig rode bloedcellen van donors typeert. Bij toediening
van bloed is het belangrijk rekening te houden met anti-
stoffen tegen bloedgroepen. Want naast de zeer bekende
ABO-bloedgroepen en RhD bestaan er talloze andere bloed-
groepen. Krijgt iemand transfusie met rode bloedcellen die
zo’n eiwit ofwel antigeen bevatten dat hij zelf mist, dan 
kunnen zich antistoffen vormen tegen dat antigeen. Zulke
antistoffen kunnen bij een eventuele volgende transfusie 
leiden tot bloedafbraak en mogelijk tot ernstiger complicaties.
Het risico op antistofvorming bij een niet-identieke transfusie
verschilt per antigeen.
Hoe vaker mensen transfusies krijgen, hoe meer antistoffen
zich kunnen vormen. De vraag naar uitgetypeerd bloed is de
afgelopen decennia gestegen. Van de inmiddels ruim drie-
honderd bekende bloedgroepen van rode bloedcellen zijn er
zo’n twintig van belang voor de klinische praktijk: ze geven
gerede kans op transfusiereacties bij ontvangers die anti-
stoffen tegen die bloedgroepen hebben. Naar bloed negatief
voor antigenen zoals C, c, E, e, K is bijvoorbeeld veel vraag.
Donorbloed ad hoc testen voor deze antigenen is niet 
praktisch en kost veel te veel tijd.

Alle nieuwe donors testen
Om die reden is het typeren van rode bloedcellen een vast
onderdeel geworden van de tests die bloedbuisjes van nieuwe
donors ondergaan. Sanquin heeft, op basis van percentages
antistoffendragers en het aantal aanvragen van speciaal
bloed, vastgesteld welk deel van de bloedvoorraad op de aan-
of afwezigheid van bijzondere bloedgroepen getest moet zijn.
Voor ruim twintig bloedgroepen is teruggerekend welk per-
centage van de donors getypeerd moet worden om zieken-
huizen en de vier bloedbankregio’s van voldoende voorraden
te voorzien. Om over genoeg bloed zonder C-, c-, E-, e- en K-
antigenen te kunnen beschikken, is het bijvoorbeeld nodig
meer dan negentig procent van de donorpopulatie te -
typeren. “We testen alle nieuwe donors voor deze bloed-
groepen”, zegt John Jongerius, hoofd van het Nationaal
Screeningslaboratorium (NSS) bij Sanquin in Amsterdam.
“Bloedgroepentypering op C, c, E, e en K vindt plaats bij
bloedafname ‘nieuwe donor’ en bij de eerste donatie. Pas 
als de donorerytrocyten twee keer op genoemde antigenen
getypeerd zijn en de resultaten overeenkomen, is de typering
gevalideerd en te gebruiken voor patiënten. Van onze voor-
raad is 95 procent op C, c, E, e en K getypeerd.” Voor een aan-
tal bloedcelantigenen waar patiënten minder vaak anti-
stoffen tegen vormen, kan volstaan worden met typering van
35 of zelfs slechts tien procent van de donors.

Bloedproducten

Naast de bekende bloedgroepen A, B, AB,
O en het Rhesusantigeen (RhD) bestaan 
er honderden ‘kleinere’ bloedgroepen die
bij incompatibiliteit transfusieproblemen
kunnen veroorzaken. Om dat te voor-
komen werkt Sanquin Bloedvoorziening
constant aan een veelzijdig naar bloed-
groepen getypeerde bloedvoorraad.
Typeren is dagelijks werk, maar deze 
producten zijn geen weggevertje.

Getypeerd donorbestand: 
Sneller zoeken naar speld in hooiberg

Angela Rijnen

v.l.n.r.
Elly Adema
John Jongerius
Rianne Koopman



sprake van een samenloop van omstandigheden: een spoed-
aanvraag en een ontvanger voor wie de optimale selectie uit
bloed bestond dat zowel O RhD-negatief én k-negatief was –
een lastige combinatie.
Omdat er sprake was van een zeer levensbedreigende 
situatie, werd in het ziekenhuis het besluit genomen de
patiënt eerst twee k-positieve eenheden bloed toe te dienen,
in afwachting van het arriveren van de ontdooide eenheden
uit de SBFB. Ondertussen zocht de IHD in Groningen op 
verschillende manieren naar extra bloed voor vervolgtrans-
fusies, zodat daarvoor geen zeldzaam en kostbaar bloed uit
de SBFB meer gebruikt hoefde te worden. In het bloedbank-
registratiesysteem e-Progesa werd gekeken naar ‘work in 
progress’: getypeerd donorbloed waarvan de testuitslagen
ieder moment rond konden komen. Dat leverde al één een-
heid geschikt bloed op. “Ondertussen hebben we ook geke-
ken of we donors konden oproepen”, vertelt Elly Adema. 
“We hadden een lijstje met acht geschikte donors in de regio
Noordoost. Twee donors waren op deze korte termijn in staat
en bereid om bloed te geven. Zo kreeg de patiënt nog dezelfde
dag twee eenheden passend bloed en was er ook voor de
dagen daarna voldoende passend bloed voorhanden.
Overigens was de reactie van de patiënt op de eerste toe-
gediende k-positieve eenheden in dit geval mild.”

Voorraadje van drie donors
Om de voorraad van de SBFB aan te spreken moet een hele
goede reden bestaan. “De SBFB bevat zodanig zeldzame 
typeringen dat je weet dat je die praktisch niet vindt in de
algemene populatie”, zegt Rianne Koopman. Zij is manager
van de Klinische Consultatieve Dienst (KCD) in regio Noord-
west, die de SBFB beheert en de aanvragen behandelt.
De SBFB ontstond in de jaren zestig in Amsterdam. Het toen-
malige CLB deed onderzoek naar zeldzame bloedgroepen en
had een procédé ontwikkeld om rode bloedcellen ingevroren
eindeloos te kunnen bewaren in vaten stikstof bij -196°C.
“Inmiddels kan het gewoon in zakjes die bij -80°C in een 
vriezer op de afdeling Cryobiologie bewaard worden”, aldus
Rianne Koopman. 
Vanouds konden mensen met zeer zeldzame combinaties
van antistoffen zo bloed doneren, waarvan het eerste deel
voor mogelijke toekomstige transfusies voor henzelf (auto-
loog) gereserveerd bleef. Koopman: “De autologe voorraad
was altijd het grootst, maar de kans dat mensen bloed voor
zichzelf nodig hadden, bleek echter klein en de bank 
verstopte. Toen de bloedbank in regio Noordwest de SBFB in
2006 overnam van de divisie Diagnostiek van Sanquin, kreeg
de Klinisch Consultatieve Dienst (KCD) de verantwoordelijk-
heid en zijn we gaan opschonen. We hebben besloten het
autoloog invriezen tot een minumum te beperken en 
autologe donors te gaan motiveren hun bloed al direct ter

‘Bij toediening van bloed rekening houden 
met antistoffen tegen bloedgroepen’
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Robots
Het uittyperen is sinds 2007 gecentraliseerd in het NSS in
Amsterdam, waar vier Olympusrobots elk zo’n 300 buisjes
bloed per uur kunnen verwerken. Dit werk gebeurt met 
speciale platen met cupjes. Bloed vormt een matje op de
bodem van een cupje wanneer het antigeen aanwezig is. Is
het antigeen er niet, dan verschijnt een puntje in het midden
van een cupje. Een aantal zogenoemde Magister-robots doet
iets soortgelijks, maar dan met behulp van Cellbind screens:
kolommetjes gevuld met gel. Is het antigeen aanwezig, dan
wordt het bloed bovenin het kolommetje ‘gevangen’.
Wanneer het antigeen er niet is, dan zakt het bloed door de
gel heen. Jaarlijks worden 150.000 buisjes donorbloed uit-
getypeerd op de aan- of afwezigheid van extra bloedgroepen.
Alleen bij twijfelachtige uitslagen gaat een analist hand-
matig aan het werk.
Behalve automatisering is strategie belangrijk om voldoende
massa te krijgen. “Antistoffen tegen c komen relatief veel
voor”, geeft Jongerius ten voorbeeld. “Twintig procent van 
de RhD-positieve donors is negatief voor c. Ontvangers die
antistoffen maken tegen c, maken ook vaak antistoffen 
tegen andere antigenen, bijvoorbeeld Fya uit het Duffy bloed-
groepsysteem. Omdat er veel vraag naar c-negatief bloed is,
typeren we dat ook verder door om c-negatief in combinatie
met Fya-negatief te vinden.”
Jongerius verwacht in de toekomst nog betere technologische
hulp bij de zoektocht naar vooral zeer zeldzame bloed-
groepen die je gerust kunt vergelijken met het speuren naar
spelden in een hooiberg. “Commerciële bedrijven zijn, in
samenwerking met Sanquin, bezig met de ontwikkeling van
moleculair-biologische technieken om te typeren. Daarmee
zouden we makkelijker donors kunnen vinden die negatief
zijn voor antigenen die heel veel voorkomen in de populatie,
zogenoemde hoogfrequente antigenen. Je moet daarvoor
soms wel 10.000 donors screenen om er één te vinden die
negatief is.”

Lastige combinatie
“Wij hebben het best getypeerde donorbestand van Europa”,
stelt Jongerius vast. “Sanquin vindt het belangrijk om een
voorraad getypeerd bloed op de plank te hebben of op 
bestelling te kunnen leveren. De patiënt zit er op te wachten –
het scheelt úren, dágen zoeken. Want je ziet bijvoorbeeld
steeds meer combinaties. Bijvoorbeeld als iemand anti-
stoffen heeft tegen e en Jka. Je moet dan tweehonderd donors
testen om één geschikte te vinden. Stel je voor dat je zulke
combinaties niet op voorhand zou typeren!”
Desondanks waren er voor de patiënt in Noord-Nederland,
waarmee dit verhaal begon, niet à la minute drie eenheden
passend bloed voorhanden. Volgens Elly Adema komt zoiets
in regio Noordoost jaarlijks hooguit enkele keren voor. Er was



beschikking voor andere mensen te stellen. We hebben nu
1.400 eenheden in voorraad, waarvan de helft voor het 
algemeen nut.” Waar dat kon, zijn oude eenheden zonder
volledige virusscreeningstestresultaten vervangen door 
nieuwe. Die zijn getest en getypeerd volgens de huidige richt-
lijnen en zijn via e-Progesa te doorzoeken.

Preventie
De SBFB kan dus een welkome aanvulling zijn bij spoed-
aanvragen. Bovendien kan de KCD in Amsterdam ook in het
buitenland zoekvragen naar zeldzaam bloed uitzetten.
Gelukkig is dat geen dagelijkse praktijk en dat moet ook niet.
“Bij een geplande operatie waarvoor zeldzaam bloed nodig is
dat eventueel niet voorradig is, kun je tijdig op de zoekvraag
inspelen”, zegt ook Elly Adema. “Dan ga je nu aan het werk,
roep je vandaag donors op.” 
Adema merkt dat de aanvragen voor uitgetypeerd bloed toe-
nemen. “Men doet meer aan preventie: het voorkomen van
antistofvorming bij mensen die regelmatig bloed nodig 
hebben.” Soms speelt bij aanvragen mee dat een ziekenhuis
niet altijd over testcellen of technieken beschikt om aan-
wezigheid van bepaalde antistoffen bij een patiënt te kunnen
uitsluiten. Uit voorzorg strepen ze dan extra ‘negatieve’
bloedgroepen op de bestelling aan, constateren Elly Adema
en haar collega’s. “Als dat te veel gebeurt, dan komen we
natuurlijk niet meer uit met de getypeerde voorraad die op 
de locatie voorhanden is en moeten we soms bloed vanuit
andere plaatsen in Nederland laten komen”, zegt Adema.
“We nemen bij uitgebreide aanvragen dan ook wel eens 
contact op en adviseren het ziekenhuis de anti-stoffentests in
te sturen naar een speciaal laboratorium, dat gerichte uit-
sluitpanels kan inzetten. Want anders kan het gebeuren dat
het onnodig lang duurt voordat bloed naar het ziekenhuis
gestuurd kan worden of dat je onnodig eenheden weggeeft
die een andere patiënt later heel hard nodig heeft.”

Noot
Informatie over de stand van zaken van de typeringen binnen Europa kunt u 
vinden op de website van Bloedbeeld: www.sanquin.nl/bloedbeeld 
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Elly Adema (Leeuwarden, 1959) werkte na de HBO-opleiding klinische chemie in 
Leeuwarden in die stad op de afdeling Speciële hematologie van het
Laboratorium voor de Volksgezondheid. In 1982 werd ze analist bij de Bloedbank
Friesland, waar men in 1989 begon met de bepaling van antistoffen. Sinds de
fusies van de bloedbanken werkt Elly in Groningen. Sinds 2002 is ze hoofd 
laboratorium Immunohematologische Diagnostiek (IHD).
e.adema@sanquin.nl

John Jongerius (Utrecht, 1956) volgde de HBO-opleiding medische microbiologie.
Hij is sinds 2008 hoofd van het Nationaal Screeningslaboratorium (NSS) in
Amsterdam, dat alle tests op donorbloed verricht voor heel Nederland. John 
werkte daarvoor in verschillende functies bij respectievelijk de faculteit Dier-
geneeskunde Utrecht, de bloedbank Utrecht, Midden-Nederland en Noordwest.
Hij promoveerde in 2002 op onderzoek naar detectie van bloedoverdraagbare
virussen, maar is inmiddels helemaal gespecialiseerd in bloedgroepen.
j.jongerius@sanquin.nl

Rianne Koopman (Veldhoven, 1961) studeerde geneeskunde in Nijmegen van
1979 tot 1986. Ze deed daarna de opleiding tot internist en werkte van 1993 tot
2003 als staflid op de afdeling hemostase/trombose (later vasculaire genees-
kunde) in het AMC. Sinds 2003 werkt ze bij de Klinisch Consultatieve Dienst
(KCD) van Sanquin in regio Noordwest, waarvan ze manager is.
r.koopman@sanquin.nl
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In 2009 besloot Sanquin Bloedvoorziening 
om voor de scheiding van volbloed de 
nieuwste generatie Compomat te gaan
gebruiken. Deze Compomat G5 wordt 
geleverd door Fresenius en is sinds eind 2010
in gebruik in de regio Noordwest, terwijl de
andere regio’s bezig zijn met de validatie en
implementatie. G5 is de vijfde generatie
Compomat; de generatie 0 van de Compomat
werd oorspronkelijk ontwikkeld door onder-
zoekers bij het voormalige CLB. Ter gelegen-
heid van de introductie van de G5 gaan we in
dit artikel terug in de tijd naar generatie 0 van
de Compomat.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw nam
de behoefte aan plasmaproducten enorm toe.
Daarom werd bedacht dat met behulp van
centrifugatie zowel het benodigde plasma als
de bloedcelpreparaten voor transfusie uit het
zelfde bloed konden worden bereid. De zuivere
componenten zouden zich uiteindelijk, bij 
het bereiken van het evenwicht, in lagen van
afnemend soortelijk gewicht op elkaar 
stapelen. Peter Prins demonstreerde het 
verloop van de scheiding in een computer-
animatie (let wel: dat was in die tijd een 
enorme prestatie qua programmering) en het
centrifugeerprogramma werd in de praktijk
geoptimaliseerd. Door de toepassing van een
steriel en gesloten systeem van plastic bloed-
zakken werd een gecombineerd gebruik van
bloed voor de bereiding van zowel rode bloed-
celpreparaten als plasma mogelijk.
Bij het bewaren van rode bloedcelconcentraten
bij 4ºC vond men echter dat binnen enkele
dagen, door afsterven van leukocyten en bloed-
plaatjes, microaggregaten werden gevormd.
Deze microaggregaten werden klontjes en 
verstopten de filters van transfusiesystemen,
terwijl de microaggregaten die deze filters toch
passeerden aanleiding gaven tot het respira-
toir distress syndroom (longobstructie) bij de
getransfundeerde patiënten. In de jaren rond
1980 werd aangetoond dat dit kon worden
voorkomen door, na het centrifugeren van
bloed, de bovenste laag (buffy coat) van het
celsediment tussen het plasma en de rest van
het celsediment weg te halen. Bovendien bleek
dat de afgescheiden buffy coat uitstekend als
uitgangsmateriaal voor de bereiding van

bloedplaatjes kon dienen.
De vier fasen van de scheiding werden in de
praktijk van de bloedbewerking mogelijk
gemaakt door na het centrifugeren van het
bloed, de bloedzak van het 4-zaksysteem in
een klem onder druk te zetten. Daardoor werd
het mogelijk om:
het bovenstaande plasma vrijwel volledig
over te persen in de plasmazak,
vervolgens met een klemtang (= maagklem)
de bovenlaag van het celsediment af te sluiten
van de onderlaag en daarna deze bovenlaag
over te persen in het buffy coat-zakje,
om tenslotte vanuit de SAGM-zak de bewaar-
vloeistof aan de resterende rode cellaag toe
voegen om deze cellen in de SAGM-vloeistof 
te resuspenderen.
De inhoud van het buffy coatzakje te 
gebruiken voor de bereiding van een 
concentraat van zuivere bloedplaatjes.

Deze handmatige bewerking was tijdrovend
en bleek bovendien soms onveilig te zijn. 
De metalen maagklem kon bij de scheiding 
de plastic bloedzak ongemerkt beschadigen
en daardoor toegankelijk maken voor 
bacteriën tijdens het bewaren van de erytro-
cyten. Dit werd in 1979 op pijnlijke manier
duidelijk, toen op deze manier geproduceerde
onsteriele bloedproducten in het ziekenhuis
werden toegediend en er levensgevaarlijke
complicaties ontstonden.

Het ontwerp van de buffy coat automaat =
COMPOMAT
Vanaf 1980 werd gezocht naar een methode
om de bewerking te automatiseren. Hierbij
waren veel medewerkers van het CLB betrok-
ken, met Hans Loos als grote gangmaker. 
Hij maakte een ontwerp en betrok daarbij 
een aantal techneuten, om daarna een proef-
model te laten maken. Gemonteerd op een
multiplexplaat verrees een systeem van vier
door perslucht aangedreven persen, vijf slang-
klemmen en een elektrisch bedieningssysteem
aangestuurd door een logische schakeling
(printplaatcassette), waarmee de eerste drie
fasen van de eerder beschreven bewerking
automatisch werden afgewikkeld. Al in deze
eerste versie werden de verbindingsslangen
automatisch dichtgelast, zodat de zakken met 

Bloedproducten

De geschiedenis van de Compomat

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

Hans Loos (Amsterdam, 1934) werkte van 1960 
tot 1996 bij Sanquin in diverse functies en bij 
verschillende divisies. Zijn laatste functie bij
Sanquin was manager van de afdeling Transfusie-
technologie (nu Bloedcel Research). In 1996 ging
hij met de VUT maar hij is nog steeds zeer 
betrokken bij zowel onderzoek als praktijk van de
bloedbank. Loos studeerde biochemie aan de
Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan
dezelfde universiteit. 
jloos@xs4all.nl

Dirk de Korte en Hans Loos

1

2

3

4
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figuur 2
Werking van de Compomat met een top en bottom zak-
systeem. Een gecentrifugeerde unit volbloed wordt op de
Compomat geplaatst, waarna de deur gesloten wordt en de
persen druk kunnen uitoefenen op de bloedzak. De bovenste
pers (A) gaat naar voren en het plasma wordt in de plasma-
zak (PL) geperst. De buffy coat wordt door de onderste pers (B)
naar boven gedrukt, tot de optische detector D de grenslaag
tussen erytrocyten en plasma waarneemt. Door de schijf-
vormige pers (C) wordt het buffy coat compartiment afgesloten,
waarna de onderpers (B) de erytrocyten in de onderste zak
met SAGM (RCC) perst. H: klem/sealkop, F: stroombegrenzer.
Bron: van der Meer P et al. Vox Sang 1999; 76(2):90-9.

Van generatie 0 naar generatie 5
Bij de bewerkingsafdeling van het CLB, die het
ingezamelde bloed in componenten scheidde,
bleek dat met deze twaalf machines gemakke-
lijk meer dan 800 eenheden bloed per werk-
dag tot componenten konden worden bewerkt.
Het ontwerp werd in 1987 gepatenteerd en 
het CLB besloot de productie van de nieuwe
machine bij het NPBI (Nederlands Productie-
laboratorium voor Bloedtransfusieapparatuur
en Infusievloeistoffen) onder te brengen. Het
NPBI was de in 1978 zelfstandig geworden
bloedzakkenfabriek van het CLB en is 
inmiddels overgenomen door Fresenius Kabi.
De naam van de buffy coat automaat 
veranderde in de merknaam COMPOMAT.
Via het patent op de Compomat kon er lange
tijd een behoorlijke inkomstenbron voor de
divisie Research van het CLB/Sanquin worden
gerealiseerd.
Opvallend is hoe het principe van de eerste
Compomat nog steeds terug te vinden is in de
huidige Compomat G5. Recente toevoegingen
zijn de automatische breeksluitingsopener en 
mogelijkheden om automatisch te ontluchten

figuur 3
Compomat G5

en alle componenten te wegen tijdens de
scheiding , maar feitelijk doet de huidige
Compomat G5 hetzelfde als de destijds op 
het CLB gebouwde machine. Verbeteringen 
werden vooral gevonden door aansturing met
een computer, waardoor elke gewenste 
wijziging in het programma snel en veel
gemakkelijker kon worden ingevoerd en vast-
gelegd. De levensduur per generatie was in
het begin vrij kort, maar tussen G4 en G5 zat
een behoorlijke periode.
Bij de nieuwste versie van de Compomat 
worden de persen met elektromotoren aan-
gedreven, waardoor de persbeweging veel
nauwkeuriger kan worden aangestuurd dan
met perslucht. De Compomat G5 is bovendien
compacter en eleganter uitgevoerd, al 
verschillen de meningen over de Fresenius
huisstijlkleuren.

Succes Compomat
Dankzij het succes van de Compomat wordt
de door het CLB ontwikkelde buffy coat
methode op dit moment wereldwijd gebruikt.
Sinds enkele jaren gebruikt ook Canada de
buffy coat methode in combinatie met de
Compomat en via Canada begint er nu ook
interesse te komen uit de Verenigde Staten.
Wie een beetje thuis is in de bloedtransfusie
weet dat dit een revolutie is en een erkenning
van de voorsprong van Europa in het bereiden
van bloedcomponenten, waarin Peter Prins en
Hans Loos pioniers zijn geweest.

figuur 1
Compomat generatie 0

de producten van elkaar konden worden
gescheiden. Medewerkers van de Technische
Dienst ontwierpen en maakten daarna de 
eerste echte machine, waarbij telkens elke 
wijziging in de praktijk werd beproefd. Het
aantal programma’s werd uitgebreid; ook 
de bewerking van de buffy coat tot plaatjes-
concentraat werd mogelijk gemaakt door 
een tweede programma, en met een derde 
programma werd ook nog de scheiding 
mogelijk gemaakt volgens de top en bottom
procedure (principe van prof. dr. C. Högman).
Deze procedure waarbij de bloedzak ook een
onderuitgang heeft, wordt nu standaard
gebruikt in de huidige volbloedafname-
systemen. Er werden vervolgens twaalf van
deze machines gebouwd; de afmetingen
waren ongeveer 50 x 50 x 60 cm (zie figuur 1).

Het principe van de COMPOMAT
De werking van de automaat is schematisch
weergegeven in figuur 2. In de deur zit een
optisch systeem waarmee de grens tussen het
sediment van cellen en het bovenstaande
plasma gedetecteerd kan worden gevolgd. 
De persen kunnen zowel worden aangestuurd
via dit detectiesysteem, als op basis van tijd of 
afstand tot de deur. Alle signalen worden 
verwerkt in het programma dat de volgorde
van handelingen bepaalt; oorspronkelijk op
analoge basis (logische schakeling) maar nu
gedigitaliseerd (computer).

F H

A
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Voor de prognose en behandeling van 
patiënten met acute myeloïde leukemie (AML)
is de genetische oorzaak van de ziekte van
essentieel belang. Sinds maart 2011 brengt
Skyline Diagnostics een CE-gecertificeerde
AML-profiler op de Europese markt waarmee
de oorzaak makkelijker en vaak sneller is op te
sporen. Voor een mogelijke introductie van de
AML-chip in Amerika is een groot klinisch
onderzoek opgezet waarbij Sanquin fungeert
als referentielaboratorium.

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 450
mensen acute myeloïde leukemie (AML). “Het
is een ziekte die zich heel snel, heel acuut ont-
wikkelt”, zegt Ellen van der Schoot, manager
van de afdeling Experimentele Immunohema-
tologie van Sanquin Research. “Dat komt om-
dat de ontwikkeling van hematopoïetische
stamcellen naar myeloïde cellen verstoord is
geraakt door een chromosomale afwijking of
een genetische mutatie of translocatie.
Sommige bloedcellen differentiëren daarna
nog wel uit, andere helemaal niet meer. Om-
dat al onze bloedcellen voortdurend worden
aangemaakt en afgebroken, merk je de 
gevolgen zeer snel. Als je te weinig bloedplaat-
jes aanmaakt, krijg je spontane bloedingen.
Stopt de productie van rode bloedcellen, dan
ontstaat bloedarmoede. Daalt het aantal
witte bloedcellen dramatisch, dan krijg je
allerlei infecties. Met een van die klachten
meldt een patiënt zich dan bij de dokter.”

Zoektocht naar genetische oorzaak
De diagnose AML is redelijk snel te stellen.
Christa Homburg, laboratoriumhoofd
Immunocytologie: “Bij deze symptomen kan
zowel sprake zijn van acute myeloïde leuke-
mie als acute lymfatische leukemie. Met cyto-
logisch onderzoek kun je dan al snel vaststel-
len in welke ‘aftakking’ vanuit de bloedstam-
cel het probleem zit. Dat is belangrijk, omdat
de lymfatische tak – ALL – anders wordt
behandeld dan de myeloïde – AML.”
Wordt vastgesteld dat het om AML gaat, dan
is het onderzoek nog niet afgerond. Onder 
de noemer AML schuilt namelijk een grote
diversiteit van genetische oorzaken. Van der
Schoot: “Ook al zijn de symptomen hetzelfde,
de oorzaken kunnen per patiënt enorm ver-

schillen. Juist voor de behandeling en 
prognose van de ziekte is die oorzaak van
groot belang. Daarom zijn we niet tevreden
met de diagnose alleen, maar zoeken we ook
naar de genetische oorzaak.”
Daarvoor worden uiteenlopende technieken
en assays toegepast. Homburg: “Sanquin
onderzoekt voornamelijk patiënten van het
AMC en het OLVG. Dat zijn er twintig, vijfen-
twintig per jaar. We doen dan standaard een
realtime PCR, maar die techniek brengt niet
meteen alle mogelijke oorzaken in beeld. Om
bijvoorbeeld mutaties in het CEBPA-gen op te
sporen, moeten we dat gen – dat behoorlijk
groot is – helemaal sequencen. In geval van
het vaststellen van herschikkingen van het
MLL-gen gaat het om een bewerkelijk proces
dat wel een week of vier kan duren. Dat is 
vervelend, omdat je met die gegevens de 
optimale therapie voor de individuele patiënt
vaststelt. Dan geldt hoe eerder, hoe beter.”

AML-profiler
Sinds kort is er een alternatief beschikbaar in
de vorm van de AML-profiler van het bedrijf
Skyline Diagnostics, een spin-off van het
Erasmus Medisch Centrum. Henk Viëtor,
directeur van Skyline Diagnostics: “Wij 
hebben een test ontwikkeld op basis van een
microarray die in één keer de activiteit van
ongeveer vijfhonderd genen in beeld brengt.
Met die gegevens kunnen we een aantal
bekende merkers voor AML analyseren. 
Op basis van die analyse, die we binnen drie
dagen aanleveren, is de prognose van de
patiënt te bepalen en te zien of hij een hoog of
een laag risicoprofiel heeft. Onze AML-profiler
vervangt negen afzonderlijke testen, waarbij
wij gebruikmaken van drie verschillende 
technologieën – specifieke genexpressie-
profielen, mutatieanalyse en het expressie-
niveau van prognostische genen – in een en
hetzelfde genexpressieplatform.”
De ontwikkeling van de AML-profiler begint
in 2004 met een publicatie van de afdelingen
Hematologie en Bio-informatica in Rotter-
dam. Daarin groeperen ze een groot aantal
leukemieën op basis van hun expressieprofielen
en de verschillende manier waarop ze op een
behandeling reageren. “Dat was ook het start-
sein voor Skyline Diagnostics”, zegt Viëtor,

Sanquin checkt AML-chip 
van Skyline Diagnostics

Ellen van der Schoot
Christa Homburg
Henk Viëtor 

Pieter Lomans
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“want we zagen dat we met die gegevens ook
een product voor de patiënt konden ontwikke-
len. In 2005 zijn we daadwerkelijk van start
gegaan en in 2010 hadden we het product
klaar. Dat is erg snel voor zo’n innovatief 
product, waarbij we gebruik gemaakt hebben
van de microarrays van Affymetrix.”

Chip checken
Skyline Diagnostics besluit om de gebruike-
lijke stappen voor marktintroductie te volgen;
dat betekent een aanvraag voor Europese CE-
certificering en een aanvraag voor de Ameri-
kaanse markt bij de FDA (Food and Drug
Administration). Met de toekenning van het
Europese CE-certificaat in maart 2011 ligt de
Europese markt inmiddels open. Viëtor: “De
FDA stelt andere en soms nog scherpere eisen
dan haar Europese evenknie EMEA. Op dit
moment doen we klinisch onderzoek met
enkele Europese en Amerikaanse partners
naar de betrouwbaarheid van de AML-profiler
om aan de FDA-eisen te kunnen voldoen.
Sanquin is in dat geheel een belangrijke 
partner, omdat ze fungeert als referentie-
laboratorium. Voor alle patiënten in het
onderzoek gaat Sanquin op de nu gebruike-
lijke manier de genetische oorzaak vast-
stellen. De verschillende afnamecentra doen
dat met de AML-profiler. Vergelijking van die
uitkomsten is nodig voor validering van de
techniek voor de FDA.” Homburg en Van der
Schoot zien de keuze voor Sanquin als 
referentielaboratorium als compliment. “Het
is tegelijkertijd ook een prachtige uitdaging,”
zegt Van der Schoot, “want we moeten het
onderzoek stevig opschalen. In plaats van 
de twintig-vijfentwintig onderzoeken en 
analyses per jaar doen we er de komende
negen maanden minstens tweehonderd.
Daarnaast worden ook nog vierhonderd 
opgeslagen monsters in het onderzoek betrok-
ken.” Homburg: “We grijpen het project dan
ook aan om onze bepalingen en processen
verder te automatiseren en te robotiseren. 
De microarray technologie kan ook worden
gebruikt voor andere, soortgelijke producten.
Skyline Diagnostics heeft binnenkort bijvoor-
beeld ook profilers beschikbaar voor de ziekte
van Kahler – multipele myeloom – en Acute
Lymfatische Leukemie.”

Ellen van der Schoot (Amsterdam, 1959l) is voordat ze haar
artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam deed in 1989
bij professor Von dem Borne gepromoveerd op onderzoek
naar de immunofenotypering van acute myeloide leukemie.
Na haar artsexamen is zij teruggekomen bij Sanquin als
hoofd van het sublaboratorium Immunocytologie. Sinds
2005 is zij afdelingshoofd van de hele researchafdeling
Experimentele Immunohematologie, vanaf 2007 als hoog-
leraar.
e.vanderschoot@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/ellen-van-der-schoot/18/ab4/970

Christa Homburg (Amsterdam, 1965) is in 1988 als analist
gaan werken op de afdeling Celchemie van prof. Dirk Roos.
Daar heeft zij meegewerkt aan verschillende projecten op het
gebied van granulocytenactivatie en het bewaren van 
plaatjesconcentraten. Na precies tien jaar maakte zij de over-
stap naar de diagnostiek op de afdeling Immunocytologie
waarvan zij nu hoofd is.
c.homburg@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/christa-homburg/1/7a0/362

Henk Viëtor (Rotterdam, 1963) studeerde geneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam. Daarna specialiseerde hij
zich bij het LUMC in immunologie en transfusiegeneeskunde
en promoveerde op een proefschrift over het foetale immuun-
systeem. In Nijmegen specialiseerde hij zich in de Klinische
Genetica. Sinds 2011 is hij ondernemer en oprichter van
diverse biotechnologische spin-offs, waaronder Skyline
Diagnostics.
h.vietor@skyline-diagnostics.com
http://nl.linkedin.com/pub/henk-vietor/5/4b1/620

Sentinel surveillance is een vorm van 
screening waarbij personen in een bepaalde
geselecteerde bevolkingsgroep met een
’schildwachtfunctie‘ (sentinel) worden
gescreend op de aanwezigheid van merkers
voor een bepaalde infectieziekte.

Sanquin heeft samen met AXI Healthcare
Solutions een infrastructuur en applicatie 
ontwikkeld om sentinel surveillance uit te
kunnen voeren bij Nederlandse bloeddonors.
Deze data zijn nodig om te kunnen beoor-
delen in hoeverre de (opdoemende) infecties
een risico vormen voor de ontvangers van
Nederlandse bloedproducten, en in hoeverre
bepaalde donor-selectiemethoden kosten
effectief zouden kunnen zijn.

Specifieke risicoprofielen
Donors kunnen, afhankelijk van de studie-
opzet, worden geselecteerd op basis van 
specifieke risicoprofielen. Aan de standaard-
vragenlijst, die alle donors voorafgaand aan
een bloeddonatie moeten invullen, kan 
tijdelijk een extra vraag worden toegevoegd.
Deze vraag is flexibel te formuleren en het
antwoord wordt vastgelegd in het bloedbank-
informatiesysteem eProgesa. Donors worden
alleen na informed consent geïncludeerd. 
De gegevens over donaties en donors worden
geanonimiseerd in een centrale database
opgenomen, waarna de testresultaten van het
bloedonderzoek eraan worden gekoppeld.

Sanquin neemt het ontwikkelde systeem 
voor sentinel surveillance binnenkort in
gebruik. Infecties die de komende jaren 
onderzocht kunnen worden zijn bijvoorbeeld
de ziekte van Chagas (Trypanosoma cruzi) en
infecties die verband houden met reisgedrag
van donors (West Nile Virus, dengue, 
chikungunya).

Veiligheid

Sentinel 
surveillance

Ed Slot
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In het eerste kwartaal zijn weer veel nieuwe
en interessante publicaties van Sanquin
onderzoekers verschenen. Een kleine selectie
wordt hier toegelicht. U treft een overzicht
van al onze publicaties aan op de website:
www.sanquin.nl/publicaties.

Bewerken van plaatjes
Dijkstra-Tiekstra MJ, van der Meer PF,
Cardigan R, Devine C, Prowse P, Sandgren P,
de Wildt-Eggen J. Platelet concentrates from
fresh or overnight stored blood, an international
study. Transfusion 2011; 51:38S-44S.

Plaatjesconcentraten kunnen het beste
bewerkt worden na een opslagperiode van 
20 tot 24 uur na afname. Gebruik maken van
het bewaarmedium verbetert de kwaliteit van
de plaatjes en biedt mogelijkheden voor een
efficiëntere productie. In het onderzoek, uit-
gevoerd in zes verschillende instellingen, 
hebben Dijkstra-Tiekstra en collega’s gekeken
naar de effecten van de opslag van volbloed
en buffy coats op de in vitro kwaliteit van
plaatjes. Resultaten tonen aan dat het aantal
plaatjes na een opslag overnacht bij kamer-
temperatuur significant hoger is bij buffy
coats en volbloedconcentraten dan na 
directe bewerking van volbloed. Naast een
verhoging van het aantal plaatjes zijn ook 
de concentraties van lactaat, pCO2 en HSR
(hypotonic shock response) verhoogd na
opslag overnacht.

NMBA gerelateerde anafylactische reacties
Aalberse RC, Kleine Budde I, Mulder M, Stapel
SO, Paulij W, Leynadier F, Hollmann MW.
Differentiating the cellular and humoral 
components of neuromuscular blocking agent-
induced anaphylactic reactions in patients under-
going anaesthesia. British Journal of
Anaesthesia 2011; 106(5):665-74.

Zowel humorale als getransformeerde 
cellulaire factoren zijn betrokken bij neuro-
muscular blocking agent (NMBA) gerelateerde
anafylactische reacties tijdens de narcose. 
Dit blijkt uit een onderzoek van onder meer 
de afdeling Immunopathologie van Sanquin
Research. In het onderzoek van Aalberse en
collega’s wordt gekeken naar de mechanismen

die betrokken zijn bij NMBA geïnduceerde
anafylactische reacties en naar de onder-
liggende mechanismen van de huidige testen
voor diagnose. Met behulp van onder andere
de in vitro techniek stripped basophil test, is
aangetoond dat naast IgE reactiviteit ook 
cellulaire activiteit nodig is om anafylactische
reacties te veroorzaken. De resultaten dragen
bij aan het inzicht van de diagnostische 
procedures. De auteurs raden aan om de 
diagnostische test waarmee IgE reactiviteit 
en cellulaire hyperactiviteit kunnen worden
aangetoond uit te voeren voorafgaand aan 
en een aantal weken na de anafylactische
reacties. 

De rol van FSAP activatie
Stephan F, Hazelzet JA, Bulder I, Boermeester
MA, van Till JO, van der Poll T, Wuillemin
WA, Aarden LA, Zeerleder S. Activation of factor
VII-activating protease in human inflammation: 
a sensor for cell death. Critical Care 2011;
15(2):R110.

Activatie van Factor VII-Activating Protease
(FSAP) is een signaal voor celdood in de 
circulatie. Daarnaast speelt activatie van
FSAP in sepsis mogelijk een rol bij het vrij-
komen van de nucleosomen, wat weer 
bijdraagt aan de sterfte. Circulerende nucleo-
somen zijn een belangrijke factor tijdens 
ontsteking en ze houden verband met de ernst
en de uitkomst van sepsis. In de studie is met
behulp van ELISAs de hoeveelheid FSAP-C1
inhibitor en FSAP-�2-antiplasmin gemeten in
patiënten, zowel kinderen als volwassenen,
met verschillende ontstekingsziekten.
Resultaten tonen aan dat in het plasma aan-
wezige FSAP geactiveerd wordt tijdens contact
met apop-totische en necrotische cellen. 
De bevindingen werden onder andere gedaan
in patiënten met ernstige sepsis en septische
shock. De resultaten dragen bij aan het
inzicht van de mechanisme in het ontstaan
van deze ontstekingsziekten.

www.sanquin.nl/publicaties

Op de afdeling Verpakken worden
blauwe mutsjes gedragen.
Witte jassen bij Bewerking. 
Jasje dasje bij de Raad van Bestuur.
Ik ben de afgelopen periode bij een
aantal verschillende afdelingen
geweest.
En droeg de ene keer een blauw 
mutsje. De andere keer een witte jas.
Een stropdas was niet nodig. 

Handgeschreven briefjes. 
‘Defect 100311’.
‘2011 monsterzakjes voor KC’.
Duidelijke taal voor de mensen in 
de witte jassen. Of met de blauwe
mutsjes.
Voor mij als fotograaf intrigerende
briefjes die nieuwsgierig maken naar
wat er op de afdeling gebeurt.
www.martinestig.com

Uniform/
Handschrift
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Prof. dr. Anneke Brand heeft per 1 juni van-
wege haar pensionering afscheid genomen
als manager van de afdeling Transfusie-
geneeskunde van Sanquin Research in Leiden
en als bijzonder hoogleraar Transfusie-
geneeskunde in het LUMC. De gedreven
arts/onderzoeker, die liever nog even was
gebleven, is bezorgd of Sanquin voldoende
oog blijft houden voor de patiënt.

Anneke Brand is niet helemaal gerust op de
goede afloop van Operatie Quartslag, die van
Sanquin een uniform opererende organisatie
moet maken. Dat maakt ze duidelijk aan de
hand van haar eigen start in de transfusiege-
neeskunde. “Ik ben in 1973 in de Rode Kruis
Bloedbank in het Leids Academisch Zieken-
huis begonnen. We merkten dat bloedplaatjes-
transfusies geen effect meer hadden omdat
patiënten snel immuun werden. Dat kwam,
zo ontdekten wij, doordat bloedplaatjestrans-
fusies witte bloedcellen bevatten, die de 
vorming van antistoffen tegen bloedplaatjes
enorm versterkten. Als je die witte bloedcellen
eruit haalde bleek je veel langer te kunnen
behandelen met bloedplaatjes van 
ongeselecteerde donors. Dat inzicht kregen we
maar moeilijk gepubliceerd; we moesten eerst
laten zien dat het ook in muizen werkte. 
De omgekeerde wereld nadat we effect bij 
leukemiepatiënten hadden aangetoond. 
De twee studies zijn uiteindelijk verschenen in
een derderangs tijdschrift, maar vandaag de
dag is het wereldwijd standaard om witte
bloedcellen uit bloedplaatjestransfusies te 
verwijderen. Ik ben trots dat ik aan de wieg
van dat procedé gestaan heb. Dit voorbeeld
bewijst het belang van een korte keten tussen
donor, product en patiënt. Quartslag riskeert
verzuiling en hiaten in deze keten, die de 
basis vormt van innoverende transfusie-
geneeskunde.

Jaloers
Bij bovengenoemd bloedplaatjesonderzoek
werd duidelijk dat de patiënten door de aan-
wezigheid van witte bloedcellen afweerstoffen
tegen de weefsel (HLA-)antigenen maakten.
“Om voor die patiënten passende bloed-
plaatjes te vinden moesten onze donors voor
deze HLA-antigenen worden getypeerd”, zegt

Personalia

Het draait uiteindelijk om de patiënt

Brand. “Daar zijn we midden jaren zeventig
mee begonnen. Het heeft er uiteindelijk toe
geleid dat Nederland nu het best getypeerde
bloeddonorbestand van de hele wereld heeft,
met 40.000 donors, van wie een deel bereid is
ook beenmergstamcellen te geven. Daar is
iedereen jaloers op.”
Brand vertelt deze geschiedenis om aan te
geven dat deze innovatie is gegroeid uit de
omgang met patiënten. “Sanquin moet niet
uit het oog verliezen dat het uiteindelijk die
patiënt is om wie het allemaal draait.
Sanquin moet natuurlijk bedrijfsmatig 
werken, maar de bloedbank moet niet in de
verdrukking komen tussen allerlei andere
zaken zoals het verkopen van reagentia en
testen. Ik vind het essentieel dat bloedtrans-
fusie een medische handeling blijft, waarbij
de patiënt centraal staat, en dat Sanquin niet
verwordt tot een bedrijf dat een medicament
maakt met artsenbezoekers die het aan de
man brengen. Dat zou funest zijn voor de
innovatie binnen de bloedvoorziening. 
Je moet ook oppassen dat je donors niet van 
je verwijdert. Die staan vrijwillig hun bloed 
af omdat ze patiënten willen helpen en daar
past geen gelikte organisatie bij.”

Geen rozen
Brand windt er geen doekjes om dat ze nog
niet toe was aan haar pensioen. “Het is spijtig
dat Sanquin en het LUMC geen mogelijk-
heden hebben om mensen die dat graag 
willen langer door te laten werken. Maar het
is niet anders. Ik blijf wel medisch directeur
van Europdonor voor stamcellen en beenmerg
van onverwante donors. Ook heb ik nog
negen promovendi die ik tot mijn zeventigste
mag begeleiden en voor wie er nu meer tijd is.
Ik ga in elk geval geen rozen kweken”, zegt ze
lachend.
Brand wordt binnen Sanquin als manager
opgevolgd door epidemiologe dr. Anske van
der Bom.

Frank van Kolfschooten

Anneke Brand (Den Haag, 1946) studeerde genees-
kunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
promoveerde in 1979 aan de Rijksuniversiteit
Leiden op een proefschrift over bloedplaatjestrans-
fusie. Daarna volgde zij de opleiding tot internist
en tot hematoloog. Van 1988 tot 2002 was zij
medisch directeur bij de Rode Kruis Bloedbank
Leiden (Leiden-Haaglanden). In 1999 werd zij
hoogleraar Transfusiegeneeskunde bij het LUMC;
in 2002 manager Onderzoek en Ontwikkeling
Sanquin Bloedbank regio Zuidwest.



Een deel van de patiënten met het Guillain-
Barré Syndroom heeft onvoldoende baat bij
een eenmalige kuur met immunoglobulinen.
De afdeling Neurologie van het Erasmus MC
in Rotterdam wil samen met een grote groep
Nederlandse neurologen onderzoeken of deze
patiënten beter genezen als de behandeling
met immunoglobulinen een keer wordt her-
haald. Ongeveer zeventig ziekenhuizen hebben
aangegeven mee te doen aan deze studie. 

De afdeling Neuromusculaire ziekten van 
het Erasmus MC in Rotterdam, met aan het
hoofd prof. dr. Pieter van Doorn, doet al vele
jaren intensief onderzoek naar het Guillain-
Barré Syndroom (GBS). Dit is een zeldzame –
per jaar komen er in ons land 200 tot 300
patiënten bij – snel progressieve en veelal 
heftige ziekte die gepaard gaat met spier-
zwakte. De oorzaak is niet altijd duidelijk. 
Van Doorn legt uit dat bij zeventig procent
van de patiënten een infectie aan de ziekte is
vooraf gegaan. Als belangrijkste noemt hij
een luchtweginfectie en besmetting met de
Campylobacter, een bacterie die diarree met
buikkrampen en koorts veroorzaakt. “Na een
infectie met de Campylobacter maakt het
lichaam daar afweerstoffen tegen aan. Het
probleem is dat op deze bacterie ongeveer
dezelfde eiwitstructuren zitten als op de 
perifere zenuwcellen. Daardoor valt het
lichaam soms niet alleen de ongewenste
indringer aan maar ook die zenuwen, met 
als gevolg het GBS.” Het blijft opmerkelijk dat
slechts weinig mensen na zo’n Campylobacter-
infectie GBS krijgen en dat de anderen de dans
ontspringen. Van Doorn heeft daar nog geen
goede verklaring voor. Hij vermoedt dat het
heeft te maken met het type Campylobacter
en/of met de verschillen in gevoeligheid van
het afweer-systeem bij de mens. De Rotter-
damse onderzoeksgroep doet daar op inter-
nationaal niveau onderzoek naar.

Niet meer lopen
Eigenlijk alle GBS-patiënten genezen na 
verloop van tijd in mindere of meerdere mate.
Als het immuunproces stopt, herstellen de
beschadigde zenuwen. Bij een deel van de
patiënten verloopt de aandoening zeer ern-
stig. Zij kunnen na korte tijd niet meer zelf-

standig lopen en hebben zelfs kunstmatige
ademhalingsondersteuning nodig. Om erger
te voorkomen en het herstel te bespoedigen,
krijgen zij een behandeling met intraveneuze
immunoglobulinen (IVIG). Ilona Kleine
Budde, clinical research specialist bij Sanquin,
vertelt dat deze afweerstoffen uit het bloed
van donors worden gezuiverd en als behande-
ling bij verschillende ziektes worden gebruikt.
“Nanogam®, ons IVIG-product, wordt gegeven
aan patiënten bij wie antistoffen geheel of
gedeeltelijk afwezig zijn of wanneer het
afweersysteem moet worden gemoduleerd,
zoals bij GBS, immuun trombocytopenie (ITP)
of de ziekte van Kawasaki. Wat er gebeurt bij
die immunomodulatie, is niet precies bekend.
Een van de hypotheses is dat de immuno-
globulinen een competitie aangaan met de
schadelijke immuunstoffen.”

Zeventig ziekenhuizen
Dat immunoglobulinen werken, hebben Van
Doorn en zijn collega’s al jaren geleden via
een uitgebreide trial aangetoond. Een deel
van de ernstige patiënten heeft er echter
onvoldoende baat bij. Ongeveer 20 procent
van alle GBS-patiënten kan na een half jaar
nog steeds niet zelfstandig lopen. Circa een
kwart heeft weken tot maanden beademing
nodig. Een eenmalige kuur met immuno-
globulinen is voor hen dus onvoldoende.
Christa Walgaard, arts-onderzoeker op de
afdeling van Van Doorn, onderzoekt nu in de
SID-GBS trial (Second IVIG Dose in Guillan-
Barré syndrome patients with poor prognosis)
of deze patiënten met een slechte prognose
beter af zijn als de kuur wordt herhaald. Dit
moet dan zeven dagen na de start van de 
eerste behandeling gebeuren wanneer het
immuunproces nog actief is en de zenuwen
niet onherstelbaar zijn beschadigd. Voor deze
studie zijn er zeventig ziekenhuizen bereid
gevonden hieraan mee te werken. Walgaard:
“Zonder hun hulp zouden we deze studie niet
kunnen doen. Het gaat immers om een zeld-
zame ziekte. Het is dan ook geweldig dat al die 
neurologen er belangeloos tijd in steken.”

Prognosemodel
De neurologen in de deelnemende zieken-
huizen zullen de GBS-patiënten die voor een
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Christa Walgaard (Dirksland, 1981) studeerde
geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Sinds 2008 is ze promovendus bij de Guillain-
Barré (GBS) onderzoeksgroep van van Doorn. Haar
promotieonderzoek behelst het ontwikkelen van
predictiemodellen voor GBS en de coördinatie van
een multicenter trial SIB-GBS. In juli 2011 begint ze
aan de opleiding tot neuroloog in het Erasmus MC.
c.walgaard@erasmusmc.nl
http://nl.linkedin.com/pub/christa-walgaard/1b/b98/931

Pieter van Doorn (Utrecht, 1959) studeerde genees-
kunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Hij deed immunologisch onderzoek aan het LUMC
en het Erasmus MC. Hij promoveerde op het gebruik
van immunoglobulinen bij CIDP, de chronische
variant van GBS. Hij werkt als neuroloog en hoog-
leraar neuromusculaire ziekten bij het Erasmus MC.
p.a.vandoorn@erasmusmc.nl

Ilona Kleine Budde (Zaandam, 1971) studeerde
medische biologie aan de VU in Amsterdam. Sinds
1996 werkt ze bij Sanquin, eerst als AIO en postdoc
en nu als clinical research specialist bij de Medische
Afdeling. In 2001 promoveerde ze bij prof. dr. Rob
Aalberse, destijds hoofd van de afdeling Allergie
van Sanquin, op het onderwerp auto-allergie.
i.kleinebudde@sanquin.nl

Extra behandeling voor patiënten 
met ernstige vorm 
Guillain-Barré syndroom

John Ekkelboom

Plasmaproducten
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Beurzen

Martijn Nolte en Jaap van Buul 
verwerven een LSBR fellowship

Dirk Roos

bijdrage van virusspecifieke T-cellen hieraan
is. Met de LSBR fellowship kan nu een 
promovendus, een post-doc en een analist
aangesteld worden om dit onderzoek te gaan
uitvoeren.

Dr. Jaap van Buul werkt op de afdeling
Moleculaire Celbiologie. Zijn werk richt zich
op de interactie van leukocyten met de bloed-
vatwand. Tijdens een infectie in de weefsels
worden leukocyten in het bloed geactiveerd
om ter plaatse van de infectie het bloed te 
verlaten en de microben in de weefsels op te
sporen en te vernietigen. Hiervoor moeten de
leukocyten dus door de bloedvatwand heen
dringen. Dat is een ingewikkeld proces waar
langzamerhand, mede door het werk van van
Buul, meer over bekend raakt. Van Buul wil
met het LSBR fellowship met biosensoren
nauwkeurig in kaart brengen op welke plaats
in de vaatwandendotheelcellen een aantal
kleine GTPases (signaalmoleculen) 
geactiveerd worden tijdens dit proces. Zulk
onderzoek zal uniek in Nederland zijn. Verder
gaat van Buul het transmigratiegedrag van
leukocyten ook in levende proefdieren volgen,
om te onderzoeken wat de bijdrage van een
aantal kleine GTPases is in dit proces. Hier-
voor zal uitgebreid worden samengewerkt met
een aantal Amerikaanse onderzoekers, 
pioniers op deze gebieden. In de toekomst
hoopt van Buul remmers te ontwikkelen om
specifiek in ontstekingsgebieden de ophoping
van leukocyten te kunnen remmen, wat bij
chronische ontstekingen van grote waarde
zou kunnen zijn. Verder verwacht hij dat 
meer inzicht in dit proces ook van belang kan
zijn voor het verbeteren van stamceltrans-
plantatie, omdat deze cellen na injectie in het
bloed van een patiënt moeten ‘homen’ naar
het beenmerg, en ook daarbij door de bloed-
vaatwand heen moeten dringen. 
Per 1 september gaan twee promovendi aan
dit onderzoek beginnen.

De Landsteiner Stichting voor Bloedtransfusie
Research (LSBR) beheert kapitaal afkomstig
van de voormalige Stichting tot Instand-
houding van het CLB. Uit de opbrengst van
dit kapitaal worden elk jaar 6 tot 8 beurzen
toegekend ten behoeve van onderzoek op 
het gebied van bloed, bloedvormend weefsel,
bloedproducten en bloedgerelateerde 
ziekten, met een relatie tot bloedtransfusie of
transplantatie van bloedcellen.

De laatste jaren zijn er steeds meer aanvragen
voor dit soort onderzoek gekomen, zodat het
steeds moeilijker is geworden om zo’n beurs te
verwerven. Nog moeilijker is het om een 
persoonlijke ‘fellowship’ van de LSBR te
bemachtigen, een carrièrebeurs voor vier jaar.
Groot was dan ook de vreugde van twee
onderzoekers binnen Sanquin Research toen
zij eind vorig jaar elk zo’n fellowship wisten
binnen te slepen.
Dr. Martijn Nolte werkt sinds kort bij Sanquin,
op de nieuwe afdeling Hematopoiese. Hij is
samen met zijn voormalige baas op het AMC
(prof. René van Lier) meeverhuisd naar
Sanquin, en zet daar met zijn groep het onder-
zoek naar regulatie van hematopoiese voort.
Nolte bestudeert de activiteit van het been-
merg om immuuncellen te produceren tijdens
ontstekingen. Het klassieke idee is dat het
beenmerg deze cellen maakt en dat die 
vervolgens in het lichaam hun werk doen.
Echter, sommige immuuncellen keren terug
naar het beenmerg, vooral tijdens infecties.
Nolte ontdekte dat de teruggekeerde immuun-
cellen de hematopoiese reguleren. Met name
T-lymfocyten kunnen door middel van inter-
feron-gamma (IFN-�) de productie van nieuwe
bloedcellen beïnvloeden, bijvoorbeeld door de
aanmaak van monocyten te bevorderen ten
koste van de productie van granulocyten en
rode bloedcellen. Uit zijn onderzoek bleek ook
dat T-lymfocyten hematopoietische stamcellen
kunnen beïnvloeden. Hij bestudeert nu welke
subset van T-lymfocyten hiervoor verantwoor-
delijk is en via welk mechanisme deze cellen
de functie van hematopoietische stamcellen
kunnen moduleren. Ook wil hij in zowel muis
als mens onderzoeken hoe een virusinfectie 
de uitgroei van hematopoietische cellen 
beïnvloedt bij een transplantatie en wat de

eenmalige IVIG-kuur in aanmerking komen,
vragen aan het onderzoek mee te doen. Tot nu
toe zijn het er bijna dertig. Walgaard, die op
dit onderzoek hoopt te promoveren, wil in
totaal 176 patiënten in de studie includeren.
Deze krijgen allemaal de standaard IVIG-
kuur die bestaat uit vijf infusen op vijf opeen-
volgende dagen. Daarna volgt een selectie
met een nieuw prognosemodel. Walgaard:
“Een voorganger van mij heeft dat ontwikkeld
om te kunnen voorspellen of iemand een
goede of een slechte prognose heeft. Dat
model kijkt naar de ernst van de zwakte, de
leeftijd en of de ziekte werd voorafgegaan
door diarree. Wie hoog scoort, heeft een 
slechte prognose. Uiteindelijk willen we op
deze wijze 88 patiënten met een slechte 
prognose selecteren voor verder gerandomi-
seerd onderzoek. De helft van hen krijgt een
tweede kuur met immunoglobulinen en de
overige proefpersonen een placebo-infuus.”

Placebogecontroleerd
Voor die tweede kuur levert Sanquin Nanogam®

en het placeboproduct kosteloos. Kleine Budde
vertelt dat het placeboproduct humaan albu-
mine is van Sanquin dat geen effect heeft op
het verloop van GBS. “Afhankelijk van de
loting wordt òf Nanogam òf placebo in donkere
infuuszakken gedaan, zodat onderzoeker en
patiënt niet zien wat de behandeling is. Alleen
de ziekenhuisapotheken zijn er van op de
hoogte. Met hen heb ik uitgebreid overlegd en
afspraken gemaakt. Ook betalen we een deel
van de extra kosten die ze moeten maken.
Verder monitoren wij de studie en controleren
we bij de ziekenhuizen of de studieresultaten
goed zijn ingevuld.” Mede dankzij deze inzet
van Sanquin kan Walgaard haar onderzoek
uitvoeren. Alle patiënten worden gedurende
een half jaar intensief gevolgd om onder
andere te kijken naar de ernst van de zwakte
op de GBS-disability-schaal. Uiteraard hoopt
Walgaard dat de patiënten die een tweede
kuur met immunoglobulinen hebben gehad,
beter functioneren dan de placebogroep en zo
snel mogelijk weer goed kunnen lopen.

Informatie over de SID-GBS trial:
www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=2224



kennis over te dragen aan mensen die in de
praktijk worden geconfronteerd met vragen
van donors. Ik stel altijd heel veel vragen aan
de cursisten. Zoals hoeveel bloedgroepen 
denken jullie dat er zijn of hoeveel stofjes van
de bloedgroep A zitten er op een rode bloed-
cel? Sommigen weten dat dit er wel een 
miljoen zijn. Bij de bloedgroep K uit Kell zijn
dat er maar 3.000.”

Immuunhematologie
Dr. Claudia Folman, hoofd van het laboratori-
um voor Erytrocytenserologie, is docent in de
cursus Immuunhematologie. Ze geeft de cur-
sisten inzicht in de diagnostiek rond afweer-
stoffen tegen bloedcellen. “Wij gaan veel die-
per dan bij de lessen over bloedgroepen in de
module Bloedbankkunde. We gaan in op de
diagnostiek, op zowel de meer technische
laboratoriumkarakteristieken als de achter-
gronden en functie van bloedgroepen en anti-
stoffen en hoe je een onderzoek naar antistof-
fen opzet. Wij gaan echt aan het werk met de
cursisten. Bijvoorbeeld hoe spoor je antistoffen
op, welke zijn klinisch relevant en waarom?
Wat betekent dit voor zwangerschap en trans-
fusie en wat doe je als testcellen klonteren en
de betrokken antistof zeer zeldzaam is?”
De module Immuunhematologie laat zien
waarom sommige antistoffen een heftiger
transfusiereactie kunnen opwekken dan
andere. Bijvoorbeeld doordat ze complement
kunnen activeren. “Het is heel leuk om les te
geven aan zeer gemotiveerde mensen, die na
hun werk bereid zijn om één avond in de week
zo’n cursus te volgen en ook nog thuis te 
studeren. De aard van de deelnemers is, sinds
ik in 2002 hiermee ben begonnen, wat 
verschoven van louter analist en een enkele
klinisch chemicus naar artsen met interesse 
in transfusie en deelnemers met weinig 
laboratoriumervaring. Dat maakt het les-
geven soms wat lastiger omdat ze minder
praktisch gericht zijn - ze zijn bijvoorbeeld
nooit in de weer met buisjes bloed.
Tegelijkertijd is het boeiender geworden
omdat je tijdens de case studies veel interes-
santere discussies krijgt doordat een clinicus
anders naar een bepaalde case kijkt dan een
labtijger. Ik leer er zelf ook van omdat je te
maken krijgt met de dagelijkse problemen

Opleiding Bloedtransfusie
Inwijding in de keten van donor 
tot transfusie
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Al twintig jaar organiseert Sanquin Bloed-
voorziening, samen met de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen (HAN) de cursus
Bloedtransfusie, een pittige opleiding voor
analisten en steeds vaker ook voor artsen en
klinisch chemici. De totale opleiding beslaat
32 lesavonden, maar de drie modules ‘Bloed-
bank-kunde’ (11 avonden), ‘Immuunhemato-
logie’ (16 avonden) en ‘Immunologie’ 
(5 avonden) kunnen ook afzonderlijk worden
gevolgd. Veel cursisten zijn verbonden aan
Sanquin, daarom wordt deze cursus op hbo-
niveau in Amsterdam gegeven, voornamelijk
ook door docenten van Sanquin.

“Zolang ik mij kan herinneren ben ik al
betrokken bij de cursus. Zeker vijftien jaar”,
zegt dr. John Jongerius, hoofd van het
Nationaal Screeningslaboratorium van
Sanquin over zijn bijdragen aan de cursus
Bloedbankkunde. Jongerius is de man van 
de bloedgroepen. Ooit begonnen als micro-
biologisch analist, promoveerde hij negen
jaar geleden op bloedoverdraagbare infectie-
ziekten. Tien jaar geleden waren er 23 bloed-
groepsystemen, nu dertig, zegt hij. En inmid-
dels zijn er wel 308 verschillende bloed-
groepen bekend. “Maar die behandelen we
niet allemaal op de cursus hoor”, zegt
Jongerius geruststellend. “Alleen de belang-
rijkste klinisch relevante systemen, zoals ABO,
Rhesus, Kell, Duffy en Kidd. In ons labora-
torium typeren wij alle Nederlandse donaties
op ABO en Rhesus, maar desgevraagd testen
we ook op andere (zeldzame) bloedgroepen.”
Hij rekent snel voor dat dit jaarlijks om één
miljoen te onderzoeken buisjes bloed gaat. 
De cursus Bloedbankkunde behandelt de hele
keten van het werven en selecteren van de
donor tot het toedienen van het bloed aan 
de patiënt. “Het is interessant dat naast 
analisten ook leidinggevenden bij Sanquin de
cursus volgen. Bijvoorbeeld een leidinggevende
van een donorcentrum. Die krijgt bijvoorbeeld
vragen van een donor over bloedoverdraag-
bare infecties of van iemand die wil weten wat
het betekent dat hij is opgeroepen omdat hij
‘negatief voor bloedgroep U’ is. Er nemen ook
cursisten deel die nog nooit iets met bloed-
groepen te maken hebben gehad, dus is het
een zeer gevarieerd gezelschap. Het is leuk om

Onderwijs

John Jongerius
Claudia Folman
Anja ten Brinke

Maarten Evenblij



John Jongerius (Utrecht, 1956) is opgeleid als microbiologisch
analist in Utrecht. In 1981 werd hij hoofd laboratorium,
donorkeuring bij de bloedbank Utrecht. Na de oprichting 
van Sanquin werkte hij als hoofd van de samengevoegde
laboratoria tot hij in 2008 hoofd werd van het Nationaal
Screeningslaboratorium Sanquin in Amsterdam. In 2002 
promoveerde hij op onderzoek naar bloedoverdraagbare
infectieziekten. Jongerius is sinds de opzet in 1991 betrokken
bij opleidingen en vanaf 2006 is hij docent ‘bloedgroeponder-
zoek bij bloeddonors’ in de module Bloedbankkunde.
j.jongerius@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/john-jongerius/26/6b8/759

Claudia Folman (Utrecht, 1971) studeerde biomedische weten-
schappen in Leiden en promoveerde in 2001 aan de UvA op
een proefschrift over trombopoietine, een hormoon voor de
aanmaak van bloedplaatjes. In 2000 werkte ze als clinical
trial associate bij Sanquin en startte in 2001 als wetenschap-
pelijk medewerker bij het laboratorium voor
Erytrocytenserologie waarvan zij in 2002 hoofd werd. Vanaf
2002 is ze docent van de module Immuunhematologie.
c.folman@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/claudia-folman/1/516/3a6

Anja ten Brinke (Vriezenveen, 1974) studeerde medische 
biologie in Utrecht. Ze promoveerde in 2002 op een proef-
schrift over longsurfactant bij de faculteit Biochemie en
Celbiologie in Utrecht. Daarna werd ze onderzoeker bij de
afdeling Immunopathologie van Sanquin en sinds 2008 is 
ze groepsleider Dendritische Cellen op het grensvlak van 
fundamenteel en toegepaste research. In 2006 raakte ze
betrokken bij de module Immunologie.
a.tenbrinke@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/anja-ten-brinke/10/21b/837

Corina van den Bergh (Nunspeet, 1965) is sinds 2005 cursus-
coördinator Life Sciences bij de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen. Een typische organisator die haar sporen 
verdiende bij NUON en in de reclamewereld. Bij HAN is ze
ondermeer ook medeverantwoordelijk voor de Engelstalige
masteropleiding Molecular Life Sciences.
corina.vandenbergh@han.nl
http://nl.linkedin.com/in/corinavandenbergh 

Voor sommige cursisten is de module 
immunologie een opfriscursus, voor anderen
een eerste kennismaking. “Deze cursus is een
basis, wie er dieper in wil duiken en de state 
of the art over bijvoorbeeld de nieuwste subset
van T-helpercellen wil krijgen, kan de
researchcursus volgen die Sanquin, ook in
samenwerking met HAN geeft”, zegt Ten
Brinke die graag onderwijs geeft, ook aan 
stagiaires op de afdeling. “Ik probeer niet
alleen kennis over te dragen, maar ook
enthousiasme voor het vak. Het immuun-
systeem is misschien ingewikkeld, maar het is
vooral ook intrigerend. Daar hoop ik mensen
iets van mee te kunnen geven.”

Samenwerking met HAN
De samenwerking tussen Sanquin en de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen kent een 
traditie doordat de hogeschool een hogere
laboratoriumopleiding in Nijmegen had – nu
een bacheloropleiding Biologie en Medisch
Laboratoriumonderzoek. Veel afstudeerders
daarvan gingen naar Sanquin en voor hen is
kennis van bloedtransfusie noodzakelijk.
“Sanquin kan deze post-hbo opleiding ook
zelf verzorgen en de meeste docenten komen
ook van Sanquin, maar wij zijn natuurlijk
gespecialiseerd in opleiden. Bovendien krijgen
de cursisten nu een certificaat van een hbo-
opleiding”, zegt Corina van den Bergh, 
cursuscoördinator Life Sciences bij HAN. “Na
elke cursus is er een evaluatie op basis van de
ervaring van de studenten en docenten en
wordt de cursus zo nodig aangepast. Dit jaar
hebben we bijvoorbeeld de cursus Bloedbank-
kunde herzien, omdat een vermindering van
het aantal lesavonden tot acht, die we vorig
jaar hebben ingevoerd, niet bleek te werken.
Daardoor werd de cursus te compact en voor
veel mensen te moeilijk.” Aan elke module,
die een keer per jaar in de avonduren wordt 
gegeven, kunnen maximaal dertig cursisten
deelnemen.
www.sanquin.nl/opleidingen
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van mensen uit ziekenhuizen, onze klanten.
Zo hoor je waar in de kliniek knelpunten 
zitten.”
Jongerius beaamt dat. “Wat er bij de bloed-
afname gebeurt, heeft consequenties voor ons
werk in het laboratorium. Weinig mensen 
realiseren zich dat wij een miljoen buisjes
analyseren, waarvan ook een miljoen dopjes
moeten worden afgedraaid. Dat is in belang-
rijke mate geautomatiseerd. Als een mede-
werker een barcode niet precies in de lengte-
richting op een buisje plakt, maar dwars of
scheef, kan deze niet worden gelezen. Als
iemand vergeet een buisje te schudden, zodat
de EDTA niet goed met het afgenomen bloed
wordt gemengd, kan het bloed gaan stollen en
de bloedgroepmachines doen vastlopen. Daar
laat ik illustratieve voorbeelden van zien. Met
zo’n cursus komen het laboratorium van
Sanquin en de praktijk in ziekenhuizen en
bloedbanken dichter bij elkaar.”

Immunologie
De module Immunologie is in 2006 gesplitst
in een basiscursus immunologie en een cursus
voor het researchlab. De oorspronkelijke cur-
sus werd door researchanalisten te gemakke-
lijk gevonden, terwijl anderen hem juist als te
moeilijk ervoeren. “Anders dan bij Immuun-
hematologie, waar onder andere naar de aan-
wezigheid van antistoffen wordt gekeken,
laten wij bij de cursus Immunologie meer 
zien hoe het immuunsysteem werkt, wat de
functionaliteit en de taken van de verschillende
witte bloedcellen zijn en hoe antistoffen 
worden gevormd”, zegt dr. Anja ten Brinke,
groepsleider Dendritische Cellen bij de 
afdeling Immunopathologie van Sanquin
Research. “We hebben het over de antigeen-
presenterende cellen, zoals macrofagen en
dendritische cellen en over de cellen die het
geheugen van het afweersysteem vormen,
zoals B- en T-cellen die verantwoordelijk zijn
voor een versnelde reactie na immunisatie.
We behandelen ook de rol van complement,
antistoffen en cytokinen. We proberen de 
cursisten een beetje gevoel te laten krijgen
voor wat de verschillende componenten van
het immuunsysteem doen en welke globale
mechanismen achter de werking van het
immuunsysteem zitten.”



omdat onze concurrent niet met monoklonale
antistoffen werkt maar met polyklonale anti-
stoffen van schapen en elke keer een nieuwe
batch moet maken, waardoor deze van batch
tot batch kan verschillen. Bovendien kan onze
test monsters met een hele hoge concentratie
aan vrije lichte ketens meten, die de andere
test kan missen.”
Na voltooiing van de ontwikkeling van de test
heeft Sanquin partners gezocht voor klinische
studies. Bij het Klinisch Chemisch laboratorium
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch
zijn vijf maanden lang bloedmonsters af-
genomen van patiënten bij wie hematologen
de diagnose ziekte van Kahler al gesteld 
hadden. “Vervolgens hebben ze de klinische
waarden verkregen met de TBS-test en met
standaard screeningstechnieken vergeleken
met de waarden van onze test en daar kwam
onze test erg goed uit”, zegt Te Velthuis.
Daarnaast zijn er ook nog studies gedaan in
Brisbane, Heidelberg en bij Siemens zelf om
zeker te zijn dat de test valide is. De 1200
patiëntenbloedmonsters die we nu hebben
bekeken zijn voldoende om de test in Europa
te gaan gebruiken.

Mijlpaal
In Nederland komen er jaarlijks ongeveer
1000 nieuwe gevallen bij van de ziekte van
Kahler. Het gaat om oudere volwassenen, van
wie de helft 65 jaar of ouder is, even vaak
mannen als vrouwen.
De nieuwe test kan op drie momenten worden
gebruikt. In de eerste plaats voor de screening,
maar daarvoor bestaan ook andere onder-
zoeksmethoden, waarop deze test hooguit een
aanvulling is. Ten tweede bij het vervolgen
van de therapie: “Patiënten moeten tijdens 
de behandeling intensief vervolgd worden om
te kijken of de therapie aanslaat, zeker als ze
een beenmergtransplantatie krijgen”, zegt 
Te Velthuis.
Het belangrijkst is de test als prognostische
marker. Uit de verhouding tussen twee eiwit-
waarden kan worden afgelezen hoe slecht het
gaat met de patiënten en hoe de ziekte verder
naar verwachting zal verlopen.
De test is sinds december 2010 leverbaar in
Europese landen. Sanquin levert de potjes met
reagentia aan Siemens, die er etiketten op

Reagentia

Nieuwe laboratoriumtest 
voor multiple myeloma
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Roel Melsert (Rotterdam, 1958) studeerde biologie
aan de Rijksuniversiteit Leiden en deed aansluitend
drie jaar research bij de Erasmus Universiteit
Rotterdam, afdeling Biochemie. Daarna werkte hij
vijftien jaar in verschillende R&D en internationale
marketingfuncties binnen Akzo Nobel/Organon
Teknika en bioMérieux, met de focus op moleculair-
diagnostische producten voor het aantonen en
meten van virussen (o.a HIV-1, HCV) in bloed van
bloeddonors en patiënten. Sinds 2002 heeft hij bij
Sanquin de leiding over de divisie Reagents.
r.melsert@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/roel-melsert/0/410/a88

Henk te Velthuis (Borculo, 1961) studeerde bio-
chemie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.
Tijdens zijn promotie in het Cardiopulmonaal
Centrum Amsterdam deed hij onderzoek naar het
ontstaan van ontstekingsreacties tijdens en na
hartchirurgische ingrepen. Sinds 1995 werkt hij bij
Sanquin). Als postdoc deed hij onderzoek naar de
ontstekingsremmende werking van de stollings-
remmer tissue factor pathway inhibitor. Sinds 
2001 werkt hij als projectmanager bij de divisie
Reagents.
h.tevelthuis@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/henk-te-velthuis/b/968/604

De divisie Reagents van Sanquin Bloedvoor-
ziening heeft in samenwerking met Siemens
Healthcare Diagnostics een nieuwe labora-
toriumtest ontwikkeld voor multiple myeloma
(voorheen de ziekte van Kahler). Deze test
meet de vrije lichte immunoglobuline eiwit-
ketens in het bloed van patiënten.

Sanquin werkt al vijftien jaar samen met
Siemens voor de ontwikkeling en productie
van reagentia voor laboratoriumapparatuur
die Siemens Healthcare Diagnostics wereld-
wijd levert aan ziekenhuizen. “We hebben
onder meer testen ontwikkeld voor de 
classificatie van specifieke afweereiwitten in
bloed, die gebruikt worden bij de diagnose
van afwijkingen in het immuunsysteem bij
patiënten”, zegt Roel Melsert, directeur van de
divisie Reagents.
Toen Siemens zes jaar geleden hoorde dat
Sanquin ook bezig was met een test waarmee
de concentratie van vrije lichte immuno-
globuline eiwitketens kan worden bepaald,
spitste het bedrijf de oren, want zo’n test zou
goed van pas kunnen komen bij de screening
en monitoring van multiple myeloma, een
vorm van beenmergkanker. Daarvoor was al
sinds 2001 een test op de markt van het
Engelse bedrijf TBS, maar gebruikers vonden
die test onvoldoende betrouwbaar, zo bleek uit
de literatuur. “Er was dus behoefte aan een
betere test”, zegt projectleider Henk te
Velthuis. “Wij experimenteerden bij Sanquin
met monoklonale antistoffen uit onze eigen
vriezers, maar Siemens bleek te beschikken
over een veel uitgebreider arsenaal aan
monoklonale antistoffen, wat samenwerking
extra aantrekkelijk maakte.”

Latexbolletjes
De afgelopen jaren ontwikkelde het team van
Te Velthuis een kwantitatieve test gebaseerd
op lichtverstrooiing en reacties van latex-
bolletjes, die meer of minder aan elkaar vast-
plakken. Met die latexbolletjes was al ervaring
opgedaan bij de ontwikkeling van immuno-
globuline subklassetesten. “Onze test heeft als
voordelen dat de meetwaarden betrouwbaar-
der zijn en dat er geen meetverschillen zijn
tussen verschillende productieseries van de
testen”, zegt Te Velthuis. “Dat laatste komt
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fusies, fototherapie en wisseltransfusies bij
neonaten met ernstige hemolyse. Paula Ypma
(Haga ziekenhuis) presenteerde vervolgens
het later met de posterprijs bekroonde BOP
(Bleeding Observation in Patients) onderzoek.
In dit onderzoek werd het belang van een
aangepaste en gevalideerde bloedingscore
voor verder onderzoek naar de effectiviteit van
bloedplaatjes transfusies aangetoond. In de
vijfde sessie illustreerde prof. Jacques Pirenne
uit Leuven het grote belang van proactief
bloed- en hemostasemanagement in een van
de hiervoor meest kritische situaties: lever-
transplantatie. Drs. Eelco Gitz uit Utrecht gaf
nieuwe inzichten hoe het koud en dus langer
bewaren van bloedplaatjes mogelijk zou kun-
nen worden. Het beheersen van de clustering
van de plaatjesreceptor GPIb en de hierdoor
onstane nadelige plaatjesactivering lijkt hier-
voor belangrijk. Jan Voorberg van Sanquin
presenteerde vervolgens de voorkeur van TTP
veroorzakende antistoffen voor een zeer 
specifiek 4 aminozuurgroot motief in het
ADAMTS13. Denisa Wagner uit Boston toonde
met dier-modellen aan dat neutrofielen-
activatie op de vaatwand capillaire schade en
grote bloedingen veroorzaakt als het plaatjes-
aantal onder de 10% komt. Plaatjes lijken
hierbij in staat om de neutrofiele schade te
verminderen; het mechanisme hiervoor is nog
onduidelijk maar heeft mogelijk te maken
met het binden en afbreken van uit granulo-
cytair DNA bestaande spinragachtige afzet-
tingen op de vaatwand. De laatste sessie
betrof transfusiebesparende mogelijkheden.
Cynthia So-Osman illustreerde de bloedbespa-
rende werking van preoperatieve autologe
transfusies, EPO en de reïnfusie van cellsaver-
en drainbloed. Ook het gebruik van EPO bij
anemie na chemotherapie blijkt veilig en
bloedbesparend. So en Martin Schipperus
(Den Haag) waren het eens dat mogelijk het
veel goedkopere intraveneus ijzer bij zowel
RBC aanmaakstoornissen als gestoorde ijzer-
utilisatie misschien wel net zo bloedbesparend
zou kunnen zijn.

In juni 2013 wordt de tweejaarlijkse Spring Seminar cyclus
onderbroken door het samen met de NVB ook in Amsterdam
te organiseren ISBT congres. Het vijfde Spring Seminar in mei
2015 gaat over Therapeutische eiwitten.

plakt, de producten verpakt en de distributie
naar de afnemers verzorgt. Wereldwijd is er
een flinke afzetmarkt voor de test, met een
geldwaarde op dit moment van ca. 30 miljoen
euro.“Wij verwachten dat wij met Siemens als
internationale partner een groot marktaan-
deel kunnen krijgen, en dat zal deels ten koste
gaan van de enige aanbieder tot voor kort
omdat er nu twee leveranciers actief zijn op 
de markt”, zegt Melsert. “Dat is voor de 
klanten veel beter, want zij kunnen nu een
keuze maken uit het testaanbod. In de VS 
zal de test van Sanquin/Siemens later op de
markt komen, want we moeten hiervoor het
FDA-registratieproces doorlopen.” Sanquin
hoopt de investeringskosten binnen twee jaar
te hebben terugverdiend.
“De ontwikkeling van deze test is een mijl-
paal voor ons“, zegt Melsert. “Sanquin
behoort nu bij Siemens tot de belangrijkste
leveranciers van testen. We zullen in de toe-
komst zeker nieuwe testen gaan ontwikkelen
en produceren voor Siemens, het volgende 
ontwikkelingsproject staat alweer in de start-
blokken.”

In april jl werd in het Tropenmuseum in
Amsterdam het vierde Sanquin Spring Seminar
gehouden. Met een keur aan internationale
sprekers en onder voorzitterschap van 
professor Anneke Brand was er een uitstekend
wetenschappelijk programma. Binnen het
thema ‘Advances in Clinical Transfusion
Science’ kregen de sessies onderlinge samen-
hang door de grote aandacht voor ‘evidence
basedness’ en studieopzet. Professor Jan
Vandenbroucke vestigde op zijn unieke wijze
de aandacht op de grote waarde van observa-
tionele datasets in de transfusiegeneeskunde.
Hoewel de gerandomiseerde trial de hoogst
aangeschreven onderzoeksmethode is voor
het aantonen van bijvoorbeeld therapie-
effecten, blijkt observationeel onderzoek voor
het evidence based aantonen van onverwachte
bijwerkingen van een behandeling net zo goed,
en binnen het veld van transfusiegenees-
kunde soms de enige mogelijkheid. Vanden-
broucke illustreerde dat zolang binnen een
observationele dataset patiënten door toeval
blootgesteld zijn aan een bepaalde factor, er
eigenlijk sprake is van een randomisatie. Dit
maakt het dus mogelijk om in reeds bestaande
datasets bijvoorbeeld te onderzoeken of TRALI
meer voorkomt door bloedproducten van
mannelijke of vrouwelijke donors. In de tweede
sessie kwamen patiënt-gerelateerde risicofacto-
ren voor TRALI en alloimmunisatie aan bod.
Nicole Juffermans, intensivist uit het AMC en
James Zimring uit Atlanta lieten met diermo-
dellen zien dat actieve ontsteking een extra
risico is voor beide bijwerkingen. James Zimring
liet verder zien dat storage van rode bloedcellen
tot grote membraanveranderingen kan leiden
die de immunogeniciteit doen toenemen. Het
belang van donorveiligheid, donorkeuring en
donorgezondheid was het onderwerp van de
derde sessie. Zo toonde Mireille Baart uit
Nijmegen dat met het identificeren van para-
meters die een laag predonatie Hb voorspellen,
donormanagement kan worden geoptimali-
seerd. De donderdag had een memorabel slot
door een debat tussen Cees van der Poel en
Brian O’Mahony over het belang van het on-
betaald donorschap voor de veiligheid van de
bloedvoorziening. In de vierde sessie presen-
teerde Enrico Lopriore uit Leiden de resultaten
van IVIG behandeling, intra-uteriene trans-
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Een verwrongen bebloed gezicht grijnst je
toe, als een karikatuur van woede en haat. 
De dik opgebrachte kreeftrode verf lijkt nog
als ongestold bloed van het paneeltje af te
druipen. Met de doornenkroon om zijn hoofd
en de lange haren verwijst het portret naar
het eeuwenoude motief van de Man van
Smarten. Het is echter meteen duidelijk dat

hier niet Christus, de vergevingsgezinde zoon
van God, verbeeld is. 

Op dit paneeltje heeft de schilder zich 
geïdentificeerd met Christus, als miskende 
en gekwelde kunstenaar, de gekroonde 
martelaar. Hij is zowel geprezen als verguisd,
uitverkoren en veroordeeld tot een leven vol
leed. De Man van Smarten, de herrezen
Christus die zijn wonden van de geleden 
geselingen en de kruisiging toont, is in de late
Middeleeuwen en Renaissance een veel voor-
komend motief in West-Europa. Het betreft
meestal kleine paneeltjes, die waarschijnlijk
bestemd waren voor privé-devotie. Ze konden
makkelijk in een slaapvertrek worden op-
gehangen, of worden meegenomen op reis. 
De aanblik van de Man van Smarten moest 
de gelovige doen beseffen dat Christus ook om
zijn zonden dit gruwelijke lijden en sterven
vrijwillig op zich heeft genomen. Door zich 
in te leven in het lijden en sterven van Gods
zoon, zou de gelovige verlost worden en zou
hij na zijn dood niet in de hel terecht komen
maar in het hiernamaals eeuwig voortleven.

In de jaren voorafgaande aan dit werk had de
kunstenaar James Ensor, geboren in 1860 in
Oostende, zichzelf vaker afgebeeld als
Christus. In Hem vond Ensor zijn alter ego als
martelaar en revolutionair, als geïsoleerd en
verloochend talent. Hij verbeelde zich de
Messias te zijn van de nieuwe kunst binnen de
verstarde kunstwereld van zijn tijd. Door te
verwijzen en te spotten met hun eigen beeld-
programma geeft hij ook uiting aan zijn
gramschap tegen de conservatieve katholieke
kliek om hem heen. Zijn schilderijen werden
nogal eens afgewezen voor tentoonstellingen,
ook vanuit zijn eigen kunstkring en toen in
1886 wel schilderijen en tekeningen van Ensor
te zien waren, hadden de kunstrecensenten
zich in hun besprekingen – althans in zijn
ogen – uitsluitend uitgelaten over zijn techniek
en de kunstwaarde van zijn werk buiten
beschouwing gelaten. Ensor uitte prompt zijn
gekrenktheid in De Calvarie waarop niet Jezus
maar hijzelf aan het middelste kruis hangt en
op het bordje bovenaan het kruis ENSOR in
plaats van INRI geschreven staat. Eén van de
recensenten is afgebeeld als Romeins soldaat

De gebelgde kunstenaar

Kunstbloed

Noor van Leeuwen

James Ensor
De man van smarten, 1891
Paneel, 21,5 x 16 cm
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten
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Proefschrift Marit van Gils

Onderzoek

Marit van Gils
1 april 2011
Cross-reactive neutralizing 
humoral immunity in HIV-1 
disease: Dynamics of host-patho-
gen interactions
Promotor: 
Prof. dr. H. Schuitemaker
Universiteit van Amsterdam

Het proefschrift beschrijft de
dynamiek van de interactie 
tussen het hiv-virus en het 
menselijk afweersysteem, in het
bijzonder de antistofreactie.
Twee tot drie jaar na infectie met
hiv subtype B heeft het serum
van ongeveer 30% van de
patiënten het vermogen om 
verscheidende hiv-virussen van
verschillende subtypen te 
neutraliseren dat sterk 
gecorreleerd is met een hoge
virale load en een relatief laag
aantal CD4+ T cellen in het
bloed. Uit het proefschrift blijkt
helaas ook dat het hebben van
breed neutraliserend vermogen
in serum op de lange termijn
geen invloed heeft op het ziekte-
verloop. Het onvermogen van
neutraliserende antistoffen om
het ziekteverloop te remmen,

komt waarschijnlijk doordat het
hiv-virus relatief gemakkelijk
kan ontsnappen aan neutralise-
rende antistoffen, door het 
verlengen van de variabele
regio’s in het virale envelopeiwit
en een toename van het aantal
suikergroepen aan deze regio’s.
Om het virus geen kans te geven
deze veranderingen te onder-
gaan is het dus van cruciaal
belang dat een eventueel hiv-
vaccin een infectie met het 
hiv-virus voorkomt. In het proef-
schrift worden verschillende
aspecten beschreven die relevant
zijn voor de ontwikkeling van
een hiv-vaccin. Een dergelijk
vaccin zal een zeer belangrijk
middel zijn voor de wereldwijde
bestrijding van hiv en aids.

die Ensors zijde open steekt. Enkele jaren later,
in hetzelfde jaar als De man van smarten, gaf
Ensor uitdrukking aan zijn woede op de kritiek
in het schilderij Ecce Homo (‘zie de mens’). Even-
als de Man van Smarten, is dit een bekend
thema in de religieuze schilderkunst. Nu
wordt Jezus afgebeeld voorafgaande aan de
kruisiging als hij na de geseling met doornen-
kroon en spotmantel aan het volk wordt
getoond. In Ecce homo plaatst Ensor zichzelf
met doornenkroon en spotmantel centraal
tussen twee goed herkenbare critici. Terwijl
deze voorstelling ook humoristisch is en bij de
beschouwer een glimlach oproept is dit zeker
niet het geval bij De man van smarten. Hier
geen greintje spot maar de grimmige nijd
druipt ervan af. Bovendien is het contrast met
het grondbeeld, de lijdende barmhartige
Christus, mijlengroot.
Uit een kopietekening die Ensor gemaakt heeft
van een Japanse prent waarop een grijns-
lachende demon is afgebeeld is te herleiden
dat deze prent door hem als voorbeeld voor
zijn man van smarten is gebruikt. Omstreeks
1885 was hij in het bezit gekomen van 
prentenboeken van de Japanse kunstenaar
Hokusai. Het niet verwonderlijk dat hij vooral
geïnteresseerd was in de bizarre demonische
motieven die hij in de houtsneden ontdekte.
In zijn jeugd had hij vele uren doorgebracht in
de curiositeitenwinkel van zijn moeder die vol
hing met carnavalsmaskers en zijn geboorte-
stad Oostende was beroemd om zijn groteske
carnavalsmaskerades. In zijn zucht naar het
bizarre gingen vanaf 1888 maskers een hoofd-
rol spelen in zijn werk en werden al spoedig
een handelsmerk van ‘le peintre des masques’.
Volstrekt onverwacht is wel de fusie van een
Japans theatermasker van een boosaardige
demon en het gepijnigd gelaat van een man
van smarten tot het beeld van de gebelgde
kunstenaar.

Noot
Van 12 maart t/m 13 juni 2011 organiseerde het Haags
Gemeentemuseum een overzichtstentoonstelling van het
werk van Ensor (1860 -1949).
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Ineke Rood
7 april 2011
Detection and origin of bacteria in
platelet concentrates
Promotor: 
Prof. dr. P.H.M. Savelkoul
Co-promotores: Dr. D. de Korte
en dr. A.M. Pettersson
Vrije Universiteit Amsterdam

Bacteriële contaminatie van
bloedproducten is een risico voor
patiënten die een transfusie 
ontvangen. Dit risico is het
grootst voor bloedplaatjes-
concentraten (PCs) omdat 
de bewaarcondities hiervan,
schuddend bij kamertempera-
tuur, de groei van bacteriën
ondersteunen. Bij Sanquin 
worden alle PCs gescreend met
behulp van de BacT/ALERT.
Hoewel deze methode de 
gecontamineerde PCs vrijwel
altijd detecteert, is de methode
beperkt. Het is mogelijk dat de
kweek pas positief wordt na
transfusie van het product, 
en septische transfusiereacties
als gevolg van vals-negatieve
kweken komen voor.
In dit proefschrift is de ont-
wikkeling van een real-time RT

PCR om PCs te screenen voor 
bacteriën beschreven. Ondanks
de hoge gevoeligheid en snelle
beschikbaarheid van de 
resultaten, was de analytische
gevoeligheid van de PCR niet
genoeg om een alternatief te zijn
voor de BacT/ALERT wanneer
PCs werden gescreend op de dag
van productie. Wel zou de PCR
een alternatief voor of aanvul-
ling op de BacT/ALERT kunnen
zijn wanneer PCs worden getest
op een later tijdstip.
Om meer inzicht te krijgen in de
bron en risico’s van bacteriën
gevonden in PCs werden twee
groepen bacteriën, coagulase
negatieve stafylokokken (CNS)
en Propionibacterium acnes, 
verder geanalyseerd met behulp
van identificatietechnieken.
Beide groepen zijn onderdeel
van de normale huidflora en
zijn daardoor zeer waarschijnlijk
afkomstig van de huid van de
donor. Hoewel de klinische 
betekenis van P. acnes onzeker 
is, zijn er septische transfusie-
reacties door CNS bekend. Het 
is daarom belangrijk om goede
detectiemethoden te hebben 
om besmetting van PCs met 
bacteriën op te sporen.

Janine Stutterheim
16 juni 2011
Minimal residual disease detection
and monitoring in children with
neuroblastoma
Promotores: prof. dr. H.N. Caron
en prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotor: dr. G.A.M. Tytgat
Universiteit van Amsterdam

Neuroblastoom is een zeldzame
vorm van kinderkanker.
Kinderen met een hoog risico op
overlijden krijgen zeer intensieve
therapie. Detectie van tumor-
cellen in het beenmerg (tumor-
load) kan helpen om hoog-
risicopatiënten te identificeren.
Is de tumorload heel laag dan
spreekt men van minimale 
resterende ziekte (Minimal
Residual Disease, MRD).
Stutterheim zocht naar nieuwe
markers om MRD te detecteren
en keek naar de klinische 
relevantie daarvan. Enkele 
nieuwe markers bleken beter
dan bestaande. Ze pleit voor een
combinatie van markers omdat
niet alle markers in dezelfde
mate aanwezig zijn bij verschil-
lende patiënten. Het aantal
markerkopieën per cel is vooral

tijdens therapie veranderlijk.
MRD-markers op DNA zijn 
veel stabieler, en daarom veel-
belovend.

Proefschrift Ineke Rood Proefschrift Janine Stutterheim

Minimal 
residual 
disease 
detection 
and
monitoring 
in 
children 
with
neuroblastoma

Janine  Stutterheim
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Daniëlle van Manen
24 juni 2011
The Influence of Host Genetic
Factors on HIV-1 Infection
Promotor: 
Prof. dr. H. Schuitemaker
Co-promotor: 
Dr. A.B. van ’t Wout
Universiteit van Amsterdam

Het ziektebeloop na hiv-infectie
kan sterk verschillen tussen
mensen. In de afwezigheid van
antivirale therapie ontwikkelen
sommige hiv-geïnfecteerden
AIDS symptomen binnen twee
jaar na infectie, terwijl anderen
meer dan vijftien jaar geen 
tekenen van de hiv-infectie laten
zien. Tevens lijkt een gedeelte
van de populatie minder bevat-
telijk te zijn voor hiv-infectie. Het
was bekend dat verschillende
genetische gastheerfactoren
geassocieerd zijn met het ziekte-
beloop na infectie, maar deze
factoren verklaren niet alle 
variatie tussen individuen. 
Om meer genvarianten te 
vinden die de gevoeligheid voor
en het beloop van hiv-infectie
beïnvloeden, werden in dit
proefschrift genoom-brede 

associatiestudies uitgevoerd.
Hierbij werden mutaties, 
zogenaamde single-nucleotide
polymorphisms (SNPs), in het
DNA van mensen met een 
verschillend ziektebeloop of met
een verschillende gevoeligheid
voor hiv infectie, met elkaar 
vergeleken. Verschillende 
nieuwe gastheerfactoren werden
gevonden die geassocieerd zijn
met bevattelijkheid voor hiv-
infectie, dan wel ziekteprogressie
of de immuunreactie na infectie.
Deze nieuwe factoren zorgen
voor een beter begrip van de
genetische variatie en hoe deze
hiv-infectie en pathogenese 
kan beïnvloeden. Mogelijkerwijs
kan dit leiden tot nieuwe 
therapiestrategieën en vaccin-
ontwikkeling om de AIDS 
epidemie te bestrijden.

www.proefschriften.sanquin.nl

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.

Juli/augustus
Simon Vinkenoog
September
Marieke de Lorijn
www.exposities.sanquin.nl

Proefschrift Daniëlle van Manen Exposities Galerie Joghem

Actueel
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Andrea Stiene
Kinderen van PNH/AA-patiënten 
en PNH/AA-patiëntjes
Bloedlijn, 2011
Acrylverf, 60 x 70 cm

“De missie van onze patiëntenvereniging zou
eigenlijk moeten zijn dat er een oplossing voor
de ziekte komt. Het is wrang als patiënten
overlijden”, zegt Andrea Stiene, drijvende
kracht achter de patiëntenvereniging St. AA 
& PNH Contactgroep. Zelf lijdt Stiene aan
Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie
(PNH), een zeldzame aandoening, die wordt
gekenmerkt door een versterkte afbraak van
de rode bloedcellen (hemolyse), waardoor
bloedarmoede ontstaat. Ook doen zich bij
PNH trombo-embolische complicaties voor.
Andrea werkte als boekhouder bij de Centrale
Bibliotheek in Alkmaar. In 1989 werd bij haar
PNH geconstateerd en kwam ze als patiënt bij
Albert von dem Borne in het AMC. Geleidelijk
raakte ze uit het arbeidsproces en kwam in de
WAO. Via Von dem Borne kwam Andrea met
Paul Strengers van Sanquin in contact en hij
bood haar alle hulp met het oprichten van
een patiëntenvereniging. Sinds die tijd is er
een goede verstandhouding met Sanquin. Ze 
faciliteren ons goed, bieden vergaderruimte
en denken mee.” In 2000 startte Andrea met
de contactgroep met een eigen website en is ze
via de media op zoek gegaan naar andere
patiënten. “Dan kom je ook in contact met
andere zeldzame bloedziekten. Ik kreeg steeds
meer vragen of ik kon helpen met een web-
site’. Ik maakte ruimte op mijn website en
voorzag die van meer structuur en zo werd in
2005 de Stichting Zeldzame Bloedziekten
geboren, als verzamelnaam voor alle andere
patiëntengroepen met hun eigen identiteit.
Sinds een jaar heet de organisatie Hematos-
life, dit is het internationaal community plat-
form waar de diverse landelijke websites onder
vallen.” De St. AA & PNH Contactgroep,
waarbij ook haar man Iddo Schenk nauw
betrokken is, heeft inmiddels 130 leden.
Vanaf 2001 kreeg Andrea om de vijf weken
een bloedtransfusie totdat ze in 2005 een 
herseninfarct kreeg. Sindsdien is ze licht
gehandicapt. Via het expertisecentrum in het
St Radboud Ziekenhuis deed zij mee aan een
klinische studie bij dr. Petra Muus met een
nieuw weesgeneesmiddel, eculizumab
(Soliris®), dat de afbraak van de rode cellen
afremt, waardoor patiënten minder of geen
bloedtransfusies meer nodig hebben. Tijdens
de studie bleek dat het geneesmiddel ook

werkt als antistollingsmiddel en dus hersen-
infarcten kan voorkomen. Voor Andrea
helaas te laat. EMEA heeft op 22 juni 2007
eculizumab goedgekeurd. Omdat eculizumab
onder de beleidsregel weesgeneesmiddelen
valt moet de doelmatigheid alsnog in 2012
worden vastgesteld. Daarna wordt besloten of
het geneesmiddel definitief in het pakket wordt
opgenomen. De mediane overlevingsduur na
het stellen van de diagnose PNH is 22 jaar. Het
lijkt waarschijnlijk dat de levensverwachting
met de komst van eculizumab nog sterk zal
verbeteren. Van de patiënten die overlijden
door een complicatie van PNH, overlijdt een
kwart als gevolg van trombose. Stiene is dage-
lijks zo’n vijf uur bezig mee met activiteiten
voor de stichting. “Ik zoek informatie, beant-
woord vragen. Ik vind de druk soms wel heel
hoog, want het brengt veel verantwoording
met zich mee. Met het bestuur zijn we bezig
met een beleidsplan, want we willen de con-
tactgroep meer body geven. Sinds vorig jaar
hebben we subsidie van het Fonds PGO. Daar-
om moeten wij nu contributie vragen. Hier-
door kunnen wij wel meer voor onze patiënten
betekenen. “We organiseren jaarlijks een 
contactdag, waarvoor we sprekers uitnodigen.
De dag heeft een medisch en een praktisch
deel, waar zaken aan de orde komen over 
bijvoorbeeld WAO, relatie met je partner etc.
Op 9 april jl. hebben we een dag voor nieuwe
patiënten georganiseerd. Op 24 september
organiseren we bij Sanquin een speciale dag
over de relatie met je arts, hoe zorg je ervoor
dat je een volwaardiger gesprekspartner bent
voor je arts.” In oktober 2010 vierde de
Contactgroep haar 10-jarig jubileum. Andrea
kreeg daar een schilderij, dat door kinderen
van patiënten en patiëntjes is gemaakt. “Bij de
bijeenkomsten lijkt het alsof je in een warm
bad stapt, we zijn zo close met elkaar. Wij 
hoeven elkaar niets uit te leggen, want ieder-
een weet hoe het is.” Andrea hoopt dat er in
alle academische ziekenhuizen meer kennis
en awareness komt over de aandoening. “Dan
bestaat de kans dat de aandoening sneller
wordt herkend. Ik hoop dat wij nog meer 
kunnen betekenen voor onze patiënten.
Gelukkig hebben wij Sanquin en artsen die
ons steunen en ons adviseren.”
www.hematoslife.org

Profiel

Andrea Stiene
Meer kennis en awareness 
over de aandoening

Anneke de Regt


