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Benoeming Wim de Kort 
tot hoogleraar

Jaarverslag Sanquin Sanquin Talks

Per 5 maart 2014 is Wim de Kort 
benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Donorgeneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam 
bij het Academisch Medisch 
Centrum. De leerstoel is de 
eerste in de wereld in dit vak-
gebied. De Kort is unitdirecteur 
Donorzaken van Sanquin Bloed-
bank en hoofd van de afdeling 
Donorstudies van Sanquin 
Research.
Zijn opdracht aan de univer-
siteit is gericht op lichaams-
materialen van donors, in het 
bijzonder bloed, de zorg voor 
een adequate donorpopulatie 
en het ontwikkelen van een 
risicogebaseerde donorselectie. 
De aandacht bij het onderwijs 
is gericht op de opleiding van 
donorartsen. Een voltooide 
opleiding zal hen recht geven 
om de opleiding tot Sociaal-ge-
neeskundige, Arts Maatschappij 
& Gezondheid af te ronden. De 
leerstoel van De Kort is onderge-
bracht bij de vakgroep Sociale 
Geneeskunde van het AMC. 
Hiermee wordt de academische 
inbedding van het onderzoek 
van de afdeling Donorstudies 
verder versterkt. Sanquin werkt 
al decennialang samen met het 
AMC in het gemeenschappelijk 
Landsteiner Laboratorium op 
het gebied van immunologie, 
hematologie en transfusiege-
neeskunde; met deze nieuwe 
leerstoel wordt ook het sociaal 
geneeskundig en psychologisch 
onderzoek van Sanquin in deze 
samenwerking ondergebracht.

Op 1 juli 2014 publiceert 
Sanquin Bloedvoorziening 
het Jaarverslag 2013. In dit 
verslag onder meer aandacht 
voor de activiteiten op gebied 
van bloedvoorziening, loon-
fractionering, (internationale) 
samenwerking en de vorderingen 
op diverse onderzoeksterreinen. 
Verder staan in het verslag de 
gebruikelijke financiële en 
personele gegevens.
Het verslag is vanaf 1 juli 2014 
te vinden op www.jaarverslag-
sanquin.nl en op www.annual-
reportsanquin.nl. De websites zijn 
geoptimaliseerd voor mobiel 
gebruik (met tablet of telefoon).
Liever écht bladeren?
Speciaal voor lezers van Bloed-
beeld is ook een gedrukte versie 
van het jaarverslag beschik-
baar.
U kunt uw exemplaar aanvragen 
door een e-mail te sturen naar 
communicatie@sanquin.nl met 
daarin uw adresgegevens. 
U krijgt het Jaarverslag 2013 dan 
zo snel mogelijk toegestuurd.

Sanquin Talks is een – Engels-
talig – wetenschapsblog, waarin 
medewerkers van Sanquin hun 
mening geven over actuele ont-
wikkelingen in relatie tot hun 
eigen onderzoek.
Op deze manier willen de 
onderzoekers van Sanquin zich 
aan u voorstellen en krijgt u een 
indruk van de maatschappelijke 
relevantie van onderzoek dat bij 
Sanquin wordt gedaan.
Binnenkort in Sanquin Talks: 
Marieke von Lindern, manager 
van de afdeling Hematopoiese 
van Sanquin Research, aan het 
woord. Zij legt onder meer uit 
hoe je met stamcellen uit donor-
bloed nieuwe rode bloedcellen 
kunt produceren. Verder vertelt 
ze waarom het lastig is om voor 
patiënten met sikkelcelanemie 
passend donorbloed te vinden 
en wat stamcelonderzoek voor 
hen kan betekenen.

Sanquin Talks is te vinden in 
de menubalk van de Sanquin 
research website (www.sanquin.
nl/research) of direct via: 
sanquintalks.org.

Bloedbeeld is een uitgave van Sanquin 
Bloedvoorziening. Het blad verschijnt 
4 maal per jaar in een oplage van 21.000 
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan 
medisch specialisten, klinisch chemici, 
ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen in Nederland en 
aan medewerkers van Sanquin. Verder 
ontvangen landelijke advies- en beleids-
organen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad, evenals de rijksover-
heid en persmedia.
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Het beeld
Deze afbeelding toont een reconstructie van een klein deel 
van het dijbeen van de muis. In blauw is het bot zichtbaar; 
de groene bolletjes zijn de kernen van de cellen langs het 
bot en van de bij elkaar geclusterde beenmergcellen in het 
dijbeen. Door het beeld te laten draaien krijgen we een 3D 
weergave van de bloedvormende cellen in dit bot.

De boodschap
Met multifoton microscopie kan de driedimensionale struc-
tuur van een weefsel, en de plaats van specifieke eiwitten 
binnen het weefsel worden bestudeerd.

Het onderzoek
In een recent gestart project wordt de samenstelling van het 

beenmerg onderzocht om te begrijpen hoe de interacties van 
verschillende celtypes in het beenmerg de bloedvorming 
reguleren. Dit beeld is het eerste voorbeeld van de mogelijk-
heden die multifoton imaging biedt voor onderzoek aan het 
beenmerg binnen Sanquin.

Stephan Huveneers, Jaap van Buul, Martijn Nolte, Carlijn Voermans. Joined 
forces: understanding and rebuilding the vascular bone marrow niche, PPOC project 
2013-2017.

Zie ook het innovatiekatern op blz. 13-16
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Nieuwe ISO 15189-norm 
bij Sanquin Diagnostiek

Sanquin Diagnostiek wil als een van de 
eerste grootschalige laboratoria aan de 
nieuwe versie van de ISO 15189-norm 
voldoen. Voor Sanquin is deze accreditatie 
van groot belang voor het leveren van 
optimale service en dienstverlening voor 
onze klanten. Een schets van het accredi-
tatieproces.

In 2011 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) met de medische 
laboratoria afspraken gemaakt over de overgang van de 
nationale CCKL-Praktijkrichtlijn naar de internationaal 
erkende ISO 15189-norm. Van de ISO 15189 is in november 
2012 de nieuwe versie gepubliceerd. “De publicatie van deze 
nieuwe versie van de 15189 leek een goed moment om de 
transitie van CCKL naar ISO 15189-accreditatie in gang te 
zetten, zeker ook omdat de CCKL-Praktijkrichtlijn uit 2004 
aan een forse herziening toe was”, zegt Ine Greven. Zij is als 
manager van de Unit Zorg van de Raad voor Accreditatie 
verantwoordelijk voor de transitie van CCKL naar ISO 15189.
De RvA vormde met vertegenwoordigers van de weten-
schappelijke verenigingen van de medische laboratoria een 
stuurgroep om de transitie in goede banen te leiden. Binnen 
deze stuurgroep werd de afspraak gemaakt om medio 2019 
klaar te zijn met de ISO 15189-accreditatie van de 260 CCKL-
geaccrediteerde labs. De twaalf medische labs die al tegen 
de ISO 15189:2007-versie zijn geaccrediteerd moeten voor 
1 november 2015 geaccrediteerd zijn tegen de ISO 15189:
2012-versie.
De ISO 15189 benadrukt andere punten dan de CCKL-PRL 
norm. Dat had ook consequenties voor de circa 250 vak-
experts die de RvA inhuurt om beoordelingen uit te voeren 
bij de laboratoria. “Zij moesten eerst worden getraind en 
omgeschoold om hun taak goed te kunnen verrichten”, 
zegt Greven. “De nieuwe ISO 15189 vereist een proactieve 
houding, gericht op voortdurende verbetering van processen 
in de laboratoria en ook specifiek gericht op de belangen 
van de klanten en vooral van patiënten. Een lab is zelf 
verantwoordelijk voor het beredeneerd inschatten van de 
risico’s die verbonden zijn aan processen en moet deze zo 
inrichten dat die risico’s ook goed te managen zijn. De norm 
geeft in principe meer vrijheid om de processen naar eigen 
goeddunken in te richten, zolang maar goed onderbouwd is 

waarom het op die manier gebeurt. De nieuwe ISO 15189-
norm is veel minder star dan de CCKL-norm, maar vraagt 
ook een grotere alertheid en eigen verantwoordelijkheid 
van labs.”
De RvA heeft in het laatste kwartaal van 2013 bij vier 
medische laboratoria uit vier verschillende laboratorium-
disciplines een pilot uitgevoerd ten behoeve van de transitie 
van CCKL naar ISO 15189. De eerste echte reguliere audit 
was die bij Sanquin Diagnostiek. Deze divisie van Sanquin 
had tot nu toe verschillende accreditaties lopen: in de regio 
Groningen en Dordrecht een nationale CCKL-accreditatie, 
naast de ‘oude’ ISO 15189-accreditatie voor medische labs 
tegen de 2007 versie; het Amsterdamse lab had eveneens 
een CCKL-accreditatie en daarnaast de ISO 17025-accredi-
tatie voor algemene laboratoria.

Minder dubbelingen
“Toen duidelijk werd dat de Nederlandse laboratoria zou-
den gaan overstappen van de CCKL-norm naar de nieuwe 
ISO 15189-norm was dat voor ons de ideale gelegenheid 
om onze labs op alle drie de locaties onder dezelfde norm 
te brengen, met één managementsysteem”, zegt Stephanie 
Ágoston, manager Quality Assurance (QA) bij Sanquin 
Diagnostiek. “Dat leidt tot minder dubbelingen in de 
kwaliteitshandboeken en minder verschillende audits. 
Dat beperkt de bureaucratische belasting tot het hoogst 
noodzakelijke. Het had dus alleen maar voordelen om de 
overstap zo snel mogelijk te maken. Daarom hebben wij 
al in een vroeg stadium contact gezocht met de RvA, toen 
zij nog aan het begin stonden van de vormgeving van het 
transitieproces in Nederland. Wij hebben elkaar daarbij 
kunnen ondersteunen.”
Een projectgroep van Sanquin Diagnostiek bracht eind 
2012 in kaart wat er uit de bestaande drie kwaliteits-
systemen kon worden overgenomen. Dat gebeurde door 
medewerkers van de afdeling Quality Assurance in samen-
werking met medewerkers van de laboratoria. “Het werkte 
erg goed om hun kennis bij elkaar te brengen. Hoe kun je 
met zo’n nieuwe norm op een praktisch werkbare manier 
omgaan, met gebruikmaking van de kennis die je al hebt? 
Op grote verrassingen zijn we niet gestuit of het moet zijn 
dat we al veel bleken te doen conform de ISO 15189-norm.”
Op basis van de inventarisatie heeft de projectgroep een 
plan gemaakt voor één kwaliteitsmanagementsysteem voor 
de drie locaties. Wat niet in dat generieke plaatje paste 
werd ondergebracht in beschrijvingen van vier verschil-
lende clusters van laboratoria binnen de divisie. Ágoston: 
“In oktober 2013 hebben we het plan laten toetsen door de 
Corporate Audit-afdeling van Sanquin en dat heeft nog 
geleid tot diverse optimalisaties van processen. Parallel 
daaraan zijn we begonnen met het communiceren van de 

Diagnostiek

Bovenste rij v.l.n.r. 
Wendy Glas en Nico 
Vreeswijk
2e rij v.l.n.r. 
Conny Brouwer, 
Dörte Hamann, 
Stephanie Ágoston, 
Christa Homburg, 
Ricardo Verschut 
en Anton van Weert
3e rij v.l.n.r. 
Silvia Broersen, 
Erwin Laan, 
Birgit Timmerman 
en Tom Lourens
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aanstaande aanpassingen binnen de divisie. We hebben 
met Quality Asssurance en medewerkers vanuit de labora-
toriumorganisatie presentaties gegeven aan alle collega’s 
om uit te leggen welke concrete gevolgen het nieuwe 
kwaliteitssysteem heeft voor hun lab of afdeling. De zestien 
mensen van onze projectgroep zijn tot eind februari 2014 
druk geweest met dit alles.”

Tekortkomingen
In maart 2014 toetste een RvA-team tijdens een drie dagen 
durende audit in hoeverre Sanquin Diagnostiek voldoet 
aan de nieuwe versie van de norm. Die audit werd onder 
meer uitgevoerd door een beoordelingsteam dat bestaat uit 
een teamleider en vakdeskundigen. Cisca Hudig, klinisch 
chemicus in het HagaZiekenhuis/LabWest, is voor deze klus 
als freelance vakdeskundige ingehuurd door de RvA. Ook 
zij is eerst bijgeschoold over de veranderingen ten opzichte 
van de huidige CCKL-accreditatie. “Bij de ISO 15189-norm 
is de beoordeling voor een auditor lastiger. Bij de CCKL was 
veel vastomlijnder beschreven wat moest worden gedaan. 
Bij de ISO 15189 is alles veel flexibeler en mag een lab veel 
meer zelf invullen hoe ze iets organiseren, hierbij is risico-
analyse de tool. Als auditor beoordeel ik of hun afwegingen 
voor de inrichting van de processen onderbouwd zijn.”
Hudig constateerde bij Sanquin enkele eenvoudig op te 
lossen onvolkomenheden. “Dat is niet zo vreemd, want als 
er drie verschillende organisaties onder één accreditatie 
moeten worden gebracht, is het te verwachten dat je niet in 
één keer alles op orde hebt. Wat ik wel heb gemerkt is dat 
Sanquin een zelflerende organisatie is, die uit zichzelf al 
eager is om zo goed mogelijk te werken. Dat neemt niet weg 
dat ook Sanquin er baat bij heeft om de eigen werkwijzen 
door vreemde ogen te laten bekijken.”

De ISO 15189-systematiek steekt zo in elkaar dat als bij 
een beoordeling een tekortkoming wordt geconstateerd 
het laboratorium in kwestie zelf een omvanganalyse moet 
doen om vast te stellen of deze tekortkoming ook op andere 
plaatsen binnen de organisatie bestaat. Ook moet er steeds 
een oorzaakanalyse volgen om te achterhalen waarom het 
lab de zaak niet goed op orde had op dit punt. Hudig: “Op 
basis van die twee analyses moet een lab dan een oplossing 
aandragen, die ik als auditor weer beoordeel. Pas wanneer 
het auditteam heeft geconstateerd dat alle tekortkomingen 
zijn opgelost wordt de klant voorgedragen voor accreditatie. 
Na een zorgvuldig besluitvormingsproces, waar ook een 
onafhankelijke commissie – de Commissie Accreditaties – 
bij betrokken is, besluit de RvA om wel of geen accreditatie 
te verlenen.”
Na de audit van maart 2014 heeft Sanquin drie maanden 
de tijd gekregen om met oplossingen te komen voor de 
geconstateerde tekortkomingen. Hudig zal daarna op basis 
van een documentbeoordeling vaststellen of er is voldaan 
aan de norm. Dat betekent dat Sanquin naar alle waar-
schijnlijkheid nog dit jaar de accreditatie tegen de ISO 
15189:2012 zal verkrijgen. Een jaar na de eerste audit volgt 
alweer een nieuwe audit door de RvA.
Greven en Hudig zijn erg te spreken over de samenwerking 
tussen de RvA en Sanquin tijdens het accreditatieproces. 
“Sanquin heeft een enorm proactieve houding”, zegt 
Greven. “Dat moet ook wel, want Sanquin wordt altijd 
onder het vergrootglas gelegd omdat bloedproducten zo 
gevoelig liggen.”

Bij de kopgroep
De klanten van Sanquin Diagnostiek werden altijd al goed 
op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied 

We bleken al veel te doen conform 
de ISO 15189-norm

Cisca HudigIne Greven
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van het diagnostiekpakket van Sanquin. De nieuwe norm 
geeft nog meer handvatten om dit proces optimaal in te 
richten. “Onze adviezen waren al kwalitatief hoogstaand 
en dat blijft zo”, zegt Ágoston. “Wel is het zo dat de ISO 
15189-norm voorschrijft dat we een eventuele wijziging van 
een test actief moeten communiceren met de inzenders van 
monsters. Dat deden we al via nieuwsbrieven en via onze 
website, maar daar moeten we nog bewuster mee omgaan 
en daar zal de klant dus wel iets van merken.”
Ook divisiedirecteur Diagnostiek Harry Bos is uitermate 
tevreden dat de transitie naar een nieuw kwaliteits-
management systeem zo voortvarend is verlopen. “Met 
de implementatie van dit kwaliteitsmanagement systeem 
komt de divisie Diagnostiek op een hoger niveau omdat 
de ISO 15189, versie 2012 richtlijn beter aansluit bij ISO 
9001:2009 accreditatie van Sanquin, internationaal erkend 
is en rekening houdt met de organisatie als geheel, personeel 
en de omgeving: klanten en leveranciers. We hopen met 
deze verandering onze klanten nog beter van dienst te 
kunnen zijn.”
Jeroen de Wit, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Sanquin, is trots dat Sanquin straks als een van de eerste 
laboratoria zal voldoen aan de nieuwe ISO 15189-norm. 
“Deze accreditatie komt goed van pas. Het kwaliteits-
systeem is meer patiëntgericht, geeft vertrouwen bij in-
zendende laboratoria en is van groot nut bij het verwerven 
van contractdiagnostiek, bijvoorbeeld bij klinische studies 
voor de farmaceutische industrie. Op dat vlak wil Sanquin 
zichzelf beter in de markt zetten, ook internationaal. De 
ISO 15189-accreditering sluit dus uitstekend aan bij onze 
ambitie om op alle vlakken bij de kopgroep te horen en ook 
internationaal te groeien.”

Stephanie Ágoston (Nijmegen, 1966) studeerde Levensmiddelenproceskunde 
in Wageningen. Van 1990 tot 2000 was zij werkzaam bij United Biscuits, 
onder meer als manager kwaliteitssystemen en -controle. Van 2000 tot 2006 
was zij manager Quality Assurance bij Beiersdorf. Van 2006 tot 2007 lead 
auditor bij het British Standards Institute BSI KSA. Zij werkt sinds 2007 bij 
Sanquin, eerst als lead auditor en sinds 2012 als manager Quality Assurance.
s.agoston@sanquin.nll
nl.linkedin.com/pub/stephanie-ágoston/83/176/591

Ine Greven (Geleen, 1964) volgde de Hogere Laboratorium Opleiding in Venlo, 
deed de master Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en behaalde 
een MBA Business Administration bij het NCOI. Zij was van 2002 tot 2011 
manager laboratorium bij het UMC Utrecht. In 2011 werd zij lead assessor bij 
de Raad voor Accreditatie, waar zij sinds 2012 manager van de Unit Zorg is.
ine.greven@rva.nl
nl.linkedin.com/pub/ine-greven-mba/24/88/a45

Cisca Hudig (Anderson (V.S.), 1967) is klinisch chemicus in het HagaZieken-
huis/Labwest. Ze studeerde biofarmaceutische wetenschappen aan de Univer-
siteit Leiden. Na haar promotie in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam 
specialiseerde zij zich in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam tot 
klinisch chemicus. In 2001 is zij als klinisch chemicus in het Hagaziekenhuis 
gaan werken. Het laboratorium van het Hagaziekenhuis is sinds 2011 onder-
deel van LabWest. Binnen LabWest is zij verantwoordelijk voor hematologie. 
Sinds 2005 is zij werkzaam als auditor voor CCKL en nu voor de RvA.
f.hudig@hagaziekenhuis.nl
nl.linkedin.com/pub/cisca-hudig/20/a6/9a2/

Harry Bos (Hardenberg, 1958) is sinds oktober 2011 divisiedirecteur van 
Sanquin Diagnostiek. Bos studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en promoveerde in 1989 en rondde in 1996 een opleiding bedrijfs-
kunde af. Hij was universitair docent en deed onderzoek in de USA (Rockefeller 
University New York en Harvard Medical School Boston). Immunoloog Bos 
werkt vanaf 1991 in diverse functies bij Sanquin.
h.bos@sanquin.nl
www.linkedin.com/pub/harry-bos/28/443/758

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

Harry Bos Jeroen de Wit
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Spiegelbepaling natalizumab 
als leidraad voor 
plasmaferese MS-patiënt

Diagnostiek

John Ekkelboom

MS-patiënten die onvoldoende baat hebben 
bij eerstelijns medicatie, krijgen vooralsnog 
vaak natalizumab voorgeschreven. Deze zeer 
effectieve biological kan echter soms leiden 
tot een ernstige hersenaandoening met 
mogelijk dodelijke afloop. Met vroegtijdige 
plasmafereses is de prognose te verbeteren. 
Sanquin heeft samen met het VUmc in Amster-
dam een test ontwikkeld om tijdens zo’n be-
handeling te controleren of de natalizumab 
voldoende uit het bloed verdwijnt.

Anke Vennegoor, neuroloog in het VUmc in 
Amsterdam, hoopt volgend jaar te promoveren 
op haar onderzoek waarin het geneesmiddel 
natalizumab centraal staat. Deze biological 
wordt toegepast bij patiënten met multiple 
sclerose. Vennegoor, die ook verbonden is 
aan het MS-centrum van het VUmc, licht toe 
dat het om een tweedelijnsbehandeling gaat. 
“Wanneer bij deze patiënten de ontstekingen 
opvlammen – de zogenaamde relapses – start 
je meestal met interferon-bèta of glatirameer-
acetaat. Werken deze middelen onvoldoende, 
dan kan je switchen naar maandelijkse infusen 
met natalizumab. Deze biological blokkeert 
het adhesiemolecuul alpha-4-integrine en 
daarmee de migratie van ontstekingscellen 
naar het centraal zenuwstelsel. Natalizumab 
is effectiever dan de eerstelijnsmiddelen, 
maar heeft wel een kleine kans op een zeer 
ernstige bijwerking. Vandaar dat we deze 
therapie zelden als eerste inzetten.”

PML
De gevreesde bijwerking waarop Vennegoor 
doelt is progressieve multifocale leukencefalo-
pathie (PML). Dit is een hersenaandoening met 
een potentieel dodelijke afloop. De veroorzaker 
van deze ziekte is het JC-virus. Ruim 50 procent 
van de bevolking heeft in hun jonge jaren 
ooit deze infectie opgelopen en is nog steeds 
drager van dit humane polyomavirus. Op zich 
kan de aanwezigheid van dat virus geen 
kwaad, maar wanneer het immuunsysteem 
het fors laat afweten kan het opnieuw de kop 
opsteken en een levensgevaarlijke ontsteking 
van hersenweefsel veroorzaken. Mensen met 
immunosuppressie of immuundeficiëntie, 
zoals patiënten na een orgaantransplantatie 
of met HIV, lopen zo een groot risico. Dat 

geldt ook voor MS-patiënten bij wie het 
afweersysteem door natalizumab op een laag 
pitje is gezet.

Vennegoor benadrukt dat het daarom erg 
belangrijk is om deze biological uiterst zorg-
vuldig toe te passen. “Gelukkig kunnen we 
tegenwoordig via bloedmonsters onderscheid 
maken tussen MS-patiënten die wel en die 
niet het virus bij zich dragen. Degenen die 
geen drager zijn kunnen natalizumab veilig 
gebruiken. Wel moet je ze regelmatig testen 
omdat ze alsnog besmet kunnen raken met 
het virus. Dit gebeurt bij ruim 14 procent van 
hen. Dragers van het virus kunnen uiteraard 
wel PML krijgen. Na twee jaar gebruik van 
het middel neemt die kans toe en die is groter 
als iemand in het verleden immunosuppres-
sieve medicatie heeft gebruikt. Dat risico kan 
volgens onze cijfers oplopen tot ongeveer 4 
procent.”

MRI en ruggenprik
Uiteraard is het van belang om PML in een 
vroeg stadium op te sporen. Dat kan tegen-
woordig met MRI. Van MS-patiënten die 
drager zijn van het JC-virus en die natalizu-
mab langer dan een jaar gebruiken, maakt 
het VUmc daarom iedere drie maanden een 
hersenscan. Volgens Vennegoor, die patiënten 
uit het hele land ziet, is het met MRI zelfs 
mogelijk om de eerste schade in kaart te 
brengen nog voordat een patiënt klachten 
krijgt. “Als we verdachte veranderingen zien 
als gevolg van die virusinfectie, dan kijken 
we eerst via een ruggenprik of het JC-virus in 
het hersenvocht zit. Blijkt dit het geval te zijn 
of zijn de afwijkingen op de hersenscan zo 
typisch voor PML, dan gaan we meteen over 
tot plasmaferese. Door plasma af te nemen 
en donorplasma te geven, wassen we in 
feite de natalizumab uit het bloed van de 
patiënt.”

De literatuur geeft aan dat patiënten met PML 
standaard vijf plasmaferesebehandelingen 
moeten krijgen. Ook het VUmc paste dit 
voorschrift altijd toe. In overleg met Sanquin 
ontstond onlangs het idee om patiënten een 
individuele behandeling op maat te geven. 
Theo Rispens, staflid van de afdeling Immuno-

Anke Vennegoor 
Theo Rispens
Desiree van der Kleij
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pathologie van Sanquin Research en nauw 
betrokken bij onderzoek naar biologicals, 
legt uit dat natalizumab een lange half-
waardetijd heeft. “Patiënten krijgen iedere 
maand een dosis, maar na zo’n maand is 
er meestal nog voldoende medicijn in het 
bloed aanwezig. Je moet dan te lang wachten 
totdat de afweer weer terugkomt die nodig is 
om het JC-virus aan te pakken. Daarom moet 
natalizumab zo snel mogelijk via plasma-
ferese actief worden verwijderd. Probleem 
is alleen dat de spiegel van dat medicijn bij 
iedere patiënt weer anders is. Om zeker te 
weten of de plasmaferese adequaat werkt is 
het essentieel die spiegels te meten.” Rispens 
zegt dat zo’n bepaling nog niet zo eenvoudig 
is. “Natalizumab is een antistof. Omdat bloed 
helemaal vol zit met antistoffen is het belang-
rijk alleen natalizumab te kunnen meten. 
Daarvoor hebben we reagentia gemaakt 
die zich specifiek aan dat middel binden. 
Via de laboratoriumtest ELISA kunnen we 
de concentratie ervan meten.”

Expertisecentrum
Sanquin heeft volgens Desiree van der Kleij, 
hoofd van de afdeling Biologicals van Sanquin 
Diagnostiek, al ruim tien jaar ervaring met 
biologicalbepalingen en de ontwikkeling daar-
van. Dat begon destijds met de TNF-alpha-
remmers voor reumapatiënten, waarna 
diverse andere biologicals volgden, waaronder 
natalizumab. Van der Kleij: “Wij streven 
ernaar onze expertise op dit gebied wereld-
wijd kenbaar te maken en in te zetten. Zodra 
er een nieuwe biological op de markt komt 
die voor onze doelgroep van belang is, dan 
ontwikkelen we daar zo mogelijk een test 
voor. Inmiddels hebben we dat voor dertien 
biologicals gedaan. Bij elke biological gaat 
het om twee bepalingen: één waarmee je de 
spiegels van het middel kunt aantonen en de 
andere om de antistoffen tegen dat middel 
te meten. Rispens onderzoekt onder andere 
waarom sommige mensen wel en anderen 
geen antistoffen ontwikkelen tegen een bio-
logical. Die kennis is belangrijk om iemand 
optimaal te kunnen behandelen.”

Nieuw is nu dat Sanquin en het VUmc de 
spiegelbepaling voor natalizumab gebruiken 

om het effect van de plasmaferese te kunnen 
volgen. Vennegoor: “We vroegen ons af hoe 
vaak we MS-patiënten met PML moeten 
plasmafereren omdat hun spiegels zo uiteen 
kunnen lopen. We hebben nu bij vier patiënten 
frequent die spiegelbepalingen gedaan. Bij de 
eerste twee deden we dat achteraf, maar bij 
de laatste twee tijdens het plasmafereren. 
Bij de laatste patiënt hebben we zelfs na 
iedere plasmaferese bloedmonsters naar 
Sanquin gebracht en aan de hand van de 
spiegelbepaling bekeken we of we verder 
moesten gaan met de plasmaferesebehande-
ling. Met deze spiegelbepalingen zagen we 
bij één patiënt dat vier keer plasmaferese 
al voldoende zou zijn geweest en bij twee 
patiënten hebben we, aangezien de spiegels 
te hoog bleven, zelfs zeven keer geplasma-
fereerd. In alle patiënten zouden directe 
spiegelbepalingen hebben geleid tot afwijken 
van het standaardregime van vijf plasma-
feresebehandelingen. Onze conclusie is dat 
we voortaan spiegelgeleid ons beleid per 
patiënt bepalen.”

Meer ruchtbaarheid
De plasmaferese moet uiteindelijk leiden tot 
het zoveel mogelijk opruimen van natalizu-
mab, zodat het afweersysteem van de patiënt 
het JC-virus kan bestrijden. De neuroloog van 
het VUmc wijst erop dat de terugkomst van 
de afweer helaas nieuwe problemen geeft. 
Het eerste probleem dat zich voordoet is IRIS, 
dat staat voor Immuun Reconstitutie Inflam-
matoir Syndroom. Vennegoor: “Dit is een 
ontstekingsreactie die ontstaat doordat de 
eigen weerstand het virus gaat aanpakken en 
opruimen. Met corticosteroïden kunnen we 
die reactie remmen. Daarnaast komen ook 
de ontstekingen door de ziekte MS weer terug, 
aangezien de MS-behandeling is gestaakt. 
Op dit moment gaan we dan terug naar een 
eerstelijnsgeneesmiddel, omdat we nog geen 
veilige alternatieven hebben.”

Nu Sanquin en het VUmc het spiegelgeleid 
beleid voor PML hebben bedacht, wil Sanquin 
deze mogelijkheid ook graag beschikbaar 
stellen aan andere ziekenhuizen. Van der 
Kleij vertelt dat tot nu toe slechts enkele 
centra daarvan gebruik hebben gemaakt. 

“Ook wel logisch, want we hebben er nog 
geen ruchtbaarheid aan gegeven. We moesten 
het hebben van mond-tot-mondreclame. Ook 
hebben we er nog niets over gepubliceerd. 
Dat alles gaan we nu wel doen. Zo heeft 
Rispens onlangs tijdens een Sanquinavond 
een groep klinisch chemici en apothekers 
uitleg gegeven over onze nieuwe aanpak. 
We hopen dat nu het balletje gaat rollen, 
ook internationaal. We geloven er immers 
zelf in dat dit een heel goed idee is, waarmee 
we PML bij MS-patiënten efficiënter kunnen 
bestrijden.”

www.sanquin.nl/biologicals

Anke Vennegoor (Enschede, 1978) studeerde geneeskunde 
aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze als 
ANIOS in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en in het VUmc, 
beide in Amsterdam. Ze is nu neuroloog in het laatstge-
noemd ziekenhuis, waar ze ook de opleiding daartoe volgde. 
Momenteel doet ze onderzoek naar natalizumab (antistoffen 
en spiegels) en PML. Ze hoopt volgend jaar te promoveren.
a.vennegoor@vumc.nl
www.linkedin.com/pub/anke-vennegoor/41/2b0/847

Theo Rispens (Dokkum, 1976) studeerde scheikunde in 
Groningen. Hij promoveerde in 2004 op een onderzoek naar 
chemische reactiviteit in biochemische modelsystemen. 
Sinds 2006 werkt hij bij Sanquin, waar hij nu staflid is van 
de afdeling Immunopathologie van Sanquin Research en 
onderzoek doet naar de structuur en functie van immuno-
globulinen en de wisselwerking tussen het immuunsysteem 
en therapeutische antistoffen.
t.rispens@sanquin.nl

Desiree van der Kleij (Emmeloord, 1975) studeerde medische 
biologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 promo-
veerde ze aan het Leids Universitair Medisch Centrum op 
een onderzoek naar het remmende effect van vetten van de 
parasiet schistosoma op het menselijke immuunsysteem. 
Daarna werd ze projectleider op het gebied van infectieziekten 
bij TNO Defensie en Veiligheid. Sinds augustus 2011 is zij 
hoofd van de afdeling Biologicals van Sanquin Diagnostiek.
d.vanderkleij@sanquin.nl
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IVIG voorkomt mogelijk 
CMV-overdracht 
van moeder op kind

Plasmaproducten

Pieter Lomans

Van een infectie met het cytomegalovirus 
(CMV) hebben gezonde mensen weinig last. 
Maar een infectie bij zwangere vrouwen leidt 
soms tot zeer ernstige problemen bij het on-
geboren kind. Er zijn aanwijzingen dat IVIG 
de overdracht van moeder op het ongeboren 
kind kan voorkomen. Het PICCOLO-onder-
zoek gaat precies uitzoeken hoe het zit. 

Een infectie met het cytomegalovirus (CMV) 
is voor gezonde mensen meestal niet zo’n 
probleem. CMV is een humaan herpesvirus 
dat meestal wordt overgedragen via speeksel. 
Overdracht via urine, sperma, moedermelk of 
via bloed van moeder op kind is ook mogelijk. 
Naar schatting draagt veertig tot negentig 
procent van de bevolking het virus bij zich, 
afhankelijk van de leeftijd. Bijna alle volwas-
senen (90%) zijn in aanraking geweest met 
CMV. Toch weten maar weinig mensen dat ze 
ooit geïnfecteerd zijn.
Eva Pajkrt, gynaecoloog in het AMC: “Dat 
komt omdat een infectie bij gezonde mensen 
zelden tot serieuze gezondheidsproblemen 
leidt. Meestal hebben mensen enkele dagen 
een grieperig gevoel. Daar blijft het meestal 
bij. Juist omdat mensen nauwelijks last 
hebben, beseffen ze zelden dat ze ooit zijn 
geïnfecteerd met CMV. Overigens nemen de 
klachten wel iets toe met het stijgen van de 
leeftijd; een kind heeft minder last van een 
infectie dan iemand die op zijn dertigste 
voor het eerst wordt geïnfecteerd. Maar over 
het algemeen is het een ‘sneaky’, verborgen 
infectie; het CMV heeft je te pakken zonder 
dat je er erg in hebt.”

Uiteenlopende gevolgen
CMV levert dus nauwelijks problemen op. 
Maar bepaalde kwetsbare groepen zoals 
patiënten na een niertransplantatie, patiënten 
met een HIV-infectie of ongeboren kinderen 
kunnen wel grote problemen krijgen door 
een CMV-infectie. Vooral vrouwen die in 
de zwangerschap voor het eerst met CMV 
geïnfecteerd raken hebben kans het virus 
aan hun ongeboren kind over te dragen, met 
soms zeer ernstige gevolgen zoals doofheid, 
spasticiteit en ontwikkelingsachterstand. Als 
een zwangere geïnfecteerd raakt, heeft ze 
veertig procent kans dat ook haar ongeboren 

kind geïnfecteerd raakt. Ongeveer tachtig 
procent van deze kinderen lijkt de infectie 
zonder problemen te verwerken, maar bij 
twintig procent ontstaan problemen.
Eva Pajkrt: “De gevolgen zijn zeer uiteenlopend. 
Een ongeboren kind kan er uiteindelijk aan 
overlijden. Blijft het leven, dan heeft het soms 
een heel klein hoofd en is het ernstig cognitief 
beperkt. Maar het kan ook blijven bij milde 
gehoorschade of oogproblemen. Vooral infecties 
in de eerste drie maanden van de zwanger-
schap leiden tot de meest ernstige problemen. 
Bij het kind wordt in die periode alles aan-
gelegd en dan kan CMV een verwoestende 
werking hebben. Het verstoort niet alleen de 
aanleg van de vrucht, maar heeft ook een 
destructief effect op zenuwcellen. 
Overigens is de kans op infectie van de vrucht 
in de eerste drie maanden kleiner dan daar-
na. Later in de zwangerschap is de placenta 
veel groter, is er meer uitwisseling tussen 
moeder en vrucht, waardoor de infectiekans 
toeneemt.”

Samenwerking
Dasja Pajkrt, kinderarts-infectioloog-immuno-
loog in het AMC en zus van Eva, ziet alle 
kinderen met een verdenking op CMV direct na 
de geboorte en behandelt kinderen met een 
aangeboren CMV-infectie. “Soms is meteen 
duidelijk dat baby’s geïnfecteerd zijn vanwege 
typerende kenmerken zoals een klein hoofd, 
puntbloedingen of afwijkingen aan de hersenen. 
Omdat het afweersysteem van een pasgeboren 
kind nog niet op volle sterkte is, duurt het 
vaak langer dan een jaar voordat het virus 
wordt geklaard, voordat we het niet meer 
kunnen aantonen in urine of bloed. Gezonde 
oudere kinderen en volwassenen klaren CMV 
binnen enkele weken. Klaren betekent niet 
dat het virus helemaal is verdwenen, want net 
als andere herpesvirussen nestelt CMV zich in 
het lichaam en kan het weer actief worden, 
bijvoorbeeld bij een verzwakte afweer.”
De zorg voor deze CMV-baby’s vraagt niet 
alleen om de nodige expertise, maar ook om 
samenwerking tussen specialisten. Dasja Pajkrt: 
“We kijken of het kind virusremmers nodig 
heeft, maar zetten ook de revalidatie in gang 
in samenwerking met oogartsen, audiologen, 
fysiotherapeuten, afhankelijk van de klachten. 

Dasja Pajkrt
Eva Pajkrt
Hans Zaaijer
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In Nederland worden jaarlijks zo’n duizend 
CMV-baby’s geboren, van wie er bijna twee-
honderd ernstige schade hebben opgelopen 
in de vorm van doofheid, blindheid of ver-
standelijke beperkingen. Dit aantal brengen 
we liefst zo snel mogelijk naar beneden.”

Blokkeren of remmen
Helaas is er geen middel dat CMV-overdracht 
van moeder op ongeboren kind kan voorkomen. 
Of beter: er is nog geen bewézen middel. 
De afgelopen jaren zijn wel enkele studies 
gepubliceerd, die aangeven dat immuno-
globuline kan helpen. Ook al ontbreekt hard 
wetenschappelijk bewijs, in veel ziekenhuizen 
wordt nu intraveneus immunoglobuline 
toegediend. Genoeg reden voor Eva en Dasja 
Pajkrt om in samenwerking met collega 
gynaecoloog Liesbeth van Leeuwen en Hans 
Zaaijer, microbioloog bij zowel Sanquin als 
het AMC, in een door ZonMw gesubsidieerd 
project de werking van intraveneus immuno-
globuline (IVIG) eens goed uit te zoeken.
Dat gebeurt in de PICCOLO-studie (Pregnancy 
immunoglobulin for the prevention of 
congenital cytomegalovirus infection) die 
in oktober 2014 van start zal gaan. De helft 
van de bijna 200 met CMV geïnfecteerde 
zwangere vrouwen krijgt IVIG toegediend, de 
andere helft ontvangt een placebo. “Het gaat 
om zwangere vrouwen die voor het eerst door 
CMV worden geïnfecteerd”, zegt Dasja Pajkrt. 
“Je kunt namelijk vaker door CMV worden 
geïnfecteerd – door een andere stam bijvoor-
beeld – maar het virus kan ook na een eerste 
infectie weer worden gereactiveerd. In beide 
gevallen heb je al antistoffen aangemaakt. 
In ons onderzoek, waaraan acht academische 
centra en twee grote perinatologische centra 
meedoen, kijken we uitsluitend naar vrouwen 
die tijdens de zwangerschap voor het eerst 
worden geïnfecteerd. Zien we in de IVIG-
groep duidelijk minder kinderen met CMV 
óf zijn de effecten minder ernstig, dan werkt 
het middel. Dan blokkeert of remt het de 
overdracht van CMV naar het kind.”

Voordeel
Het onderzoek is belangrijk, los van de uitein-
delijke uitkomst. Wordt aangetoond dat IVIG 
niet werkt, dan kan toediening van het middel 

worden gestaakt, wat onnodige behandeling 
van zwangere vrouwen en overbodige uitgaven 
in de zorg voorkomt. Werkt het middel wel – dat 
is de hoop en verwachting – dan reduceert het 
bij geïnfecteerde, ongeboren kinderen de kans 
op cognitieve beperkingen en neurologische 
schade zoals gehoor- en gezichtsverlies. Ook 
dit patiëntvoordeel leidt op termijn tot minder 
zorgkosten.
Hans Zaaijer, hoogleraar Bloedoverdraagbare 
infecties, is zowel vanuit Sanquin als het 
AMC bij de studie betrokken. “Als microbio-
loog”, zegt hij, “niet vanuit de bloedover-
draagbare infecties. Dat laatste is uitsluitend 
gericht op infecties die via donorbloed kunnen 
worden overgebracht en dat is hier niet het 
geval. Hier gaat het meer om het effect en 
werkingsmechanisme van IVIG bij CMV.”

Niet selecteren werkt (ook) goed
IVIG (Nanogam®) is een product van Sanquin, 
een preparaat met antistoffen die worden 
gewonnen uit donorbloed. Zaaijer: “In eerder 
onderzoek in Italië en in een lopend onder-
zoek in de VS wordt Cytotect (CMV-IgG van 
Biotest, in Nederland bekend onder de naam 
Megalotect) gebruikt. Cytotect is duurder, 
onder andere omdat het wordt samengesteld 
uit speciaal geselecteerde donors. Voor we 
met PICCOLO begonnen, hebben we onder-
zocht of dat leidt tot wezenlijke verschillen. 
Het antwoord is nee. Er is zelfs onderzoek dat 
laat zien dat juist de antistoffen uit algemene 
donors krachtiger zijn.”
Een cocktail antistoffen tegen CMV, dan weet 
je toch vooraf dat het remt? “Zou je denken”, 
zegt Zaaijer, “maar dat weet je niet zeker. Bij 
sommige aandoeningen werken antistoffen 
heel goed, bijvoorbeeld bij infecties met het 
parvovirus, maar bij een chronische infectie 
met HBV, HCV of HIV werken ze niet. Steeds 
moet de praktijk uitwijzen hoe het zit, ook 
in dit geval.” Zaaijer hoopt dat het middel 
werkt: “CMV is relatief zeldzaam, maar het 
is wel de meest frequente oorzaak van aan-
geboren afwijkingen door een infectie. Werkt 
IVIG, dan kunnen we op termijn misschien 
zelfs aan preventie en screening gaan denken. 
Maar zover zijn we niet. Het zou al heel mooi 
zijn als het onderzoek uitwijst dat we einde-
lijk een geneesmiddel hebben dat werkt.”

Eva Pajkrt (Bratislava, Slowakije, 1965) studeerde Genees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde 
in 1998 op de effectiviteit van de nuchal translucency meting 
in de detectie van foetus met chromosoomafwijkingen. 
Zij is in het AMC werkzaam als perinatoloog, hoofd van 
de afdeling Prenatale diagnostiek en een van de principal 
investigators.
e.pajkrt@amc.uva.nl

Dasja Pajkrt (Bratislava, Slowakije, 1967) behaalde in 1993 
haar artsexamen aan de Universiteit van Amsterdam en 
promoveerde in 1996 op ontstekingsresponsen bij humane 
endotoxinemie. In 2010 behaalde zij haar MBA diploma 
aan de Rotterdam School of Management. Sinds 2004 is zij 
werkzaam als kinderarts-infectioloog-immunoloog in het 
Emma Kinderziekenhuis AMC en sinds 2010 is zij plaatsver-
vangend opleider kinderinfectiologie-immunologie aldaar.
d.pajkrt@amc.uva.nl
www.linkedin.com/pub/dasja-pajkrt/a/6b1/272

Hans Zaaijer (Rotterdam, 1956) studeerde Geneeskunde aan 
de Universiteit van Amsterdam, promoveerde in 1995 op 
confirmatietesten voor bloedoverdraagbare virale infecties 
en werkt sinds 1999 als arts-microbioloog. Sinds 2009 is 
hij hoogleraar Bloedoverdraagbare infecties aan het AMC/
Universiteit van Amsterdam. Bij Sanquin is hij manager van 
de researchafdeling Bloedoverdraagbare infecties.
h.zaaijer@sanquin.nl
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Recente publicaties

Onderzoek

Er zijn weer veel interessante publicaties van 
onderzoekers van Sanquin verschenen. Dit 
keer aandacht voor een drietal reviews die 
een aantal belangrijke onderzoekslijnen van 
Sanquin weerspiegelen.

Rode bloedcellen: van komen tot gaan
De Back DZ, Kostova EB, van Kraaij M, van den Berg TK, 

van Bruggen R. Of macrophages and red blood cells; 

a complex love story. Front Physiol 2014; 30;5:9. 

eCollection 2014 

Djuna de Back, Elena Kostova en collega’s 
van Sanquin Research beschrijven in dit 
review de relatie tussen macrofagen en rode 
bloedcellen in de verschillende levensfasen 
van rode bloedcellen. Per uur worden in 
de humane ‘erythroblastaire eilandjes’ in 
het beenmerg circa 1010 rode bloedcellen 
geproduceerd. Tijdens de ontwikkeling van 
rode cellen en tijdens hun verdere leven 
zijn er vele interacties tussen rode cellen en 
macrofagen. In de erytroïde niche leveren 
macrofagen ijzer aan de zich ontwikkelende 
erytroblasten, maar fagocyteren zij ook de 
uitgestoten rode-bloedcelkernen. Macrofagen 
en erytroblasten scheiden oplosbare stoffen 
uit die zowel in positieve als negatieve zin de 
interacties tussen beide celsoorten kunnen 
reguleren. Veel van de beschreven experi-
menten die tot dit inzicht hebben geleid zijn 
in vitro gedaan, maar in toenemende mate 
komen resultaten beschikbaar uit in vivo 
dierexperimenten die ook een rol laten zien 
voor macrofagen bij erytroïde aandoeningen. 
Rode cellen blijven circa 120 dagen in de 
circulatie, waarbij ze de lever en de milt 
talrijke keren passeren en contact hebben 
met macrofagen, van belang voor rode cel 
homeostase en uiteindelijk voor het verwijderen 
en opruimen (eryptosis) van verouderde rode 
bloedcellen. Daarnaast nemen macrofagen 
immuuncomplexen en pathogenen op die 
gebonden zijn aan rode cellen, waardoor de 
rode cellen weer verder kunnen circuleren. 
Over de rol van macrofagen bij het ontstaan 
van rode cellen is veruit het meest bekend. 
De rol van macrofagen bij onderhoud en 
opruimen van rode bloedcellen is nog minder 
goed begrepen. Nieuwe technieken, zoals 
intravitale microscopie (zie blz. 13-16 in dit 
nummer van Bloedbeeld) kunnen worden 

gebruikt om deze processen nader te bestu-
deren, waarbij kennis wordt gegenereerd die 
kan helpen bij het begrijpen van ziekten als 
bèta-thalassemie en hemolytische anemie, 
of het verminderen van het verlies van rode 
cellen na transfusie.

Plaatjes- en neutrofielantigenen: 
van eenvoudig tot gespecialiseerd
Veldhuisen B, Porcelijn L, Ellen van der Schoot C, Haas MD. 

Molecular typing of human platelet and neutrophil antigens 

(HPA and HNA). Transfus Apher Sci 2014 Mar 6. [Epub ahead 

of print].

Barbera Veldhuisen en collega’s van de 
Sanquin divisies Research en Diagnostiek 
geven in dit review een overzicht van de 
moleculaire basis van humane plaatjes-
(HPA) en neutrofielantigenen (HNA) en van 
de beschikbare serologische en genetische 
testen hiervoor. De moleculaire basis van 
de meeste van deze antigenen is bekend en 
maakt genotypering van deze antigenen bij 
patiënten en donors mogelijk. In dit review 
wordt een groot aantal technieken beschreven, 
van eenvoudig, snel en goedkoop tot gespe-
cialiseerde technieken die genotypering op 
grote schaal mogelijk maken. Op dit moment 
zijn 28 humane plaatjesantigenen geïdentifi-
ceerd op zes polymorfe glycoproteïnen op het 
celoppervlak. Antistoffen tegen HPA’s spelen 
een rol in foetale en neonatale alloimmuun-
trombocytopenie, post-transfusie purpura en 
plaatjesrefractariteit. Elf humane neutrofiel 
antigenen zijn tot nu toe beschreven op vijf 
polymorfe eiwitten op het oppervlak van 
granulocyten. Antistoffen tegen deze HNA’s 
zijn betrokken bij foetale en neonatele allo-
immuun neutropenie, autoimmuun neutro-
penie en transfusiegerelateerde longschade 
(TRALI). HPA en HNA typering van zowel 
donor als ontvanger maakt het mogelijk 
compatibel te transfunderen en zo transfusie-
gerelateerde complicaties te voorkomen. 
Genotypering maakt het mogelijk HPA en 
HNA fenotype te voorspellen, met uitzondering 
van HNA-2 negatief. Genotypering is onaf-
hankelijk van soms schaarse serologische 
reagentia. Daarnaast kan het op grote schaal 
worden toegepast en is foetale bepaling 
mogelijk. Een belangrijk nadeel is wel dat 
fout-negatieve resultaten kunnen voorkomen 

door onbekende aangrenzende polymorfismen 
of onverwachte mutaties elders in het gen die 
de expressie van eiwitten kan beïnvloeden. 
Desalniettemin vinden de auteurs deze 
technieken betrouwbaar genoeg om de sero-
logische antigeentypering te vervangen.

Rho-GTPase signaling: van binnen tot buiten
Heemskerk N, van Rijssel J, van Buul JD. Rho-GTPase 

signaling in leukocyte extravasation: An endothelial point 

of view. Cell Adh Migr. 2014; 8(2). [Epub ahead of print].

Niels Heemskerk en collega’s van de afdeling 
Moleculaire Celbiologie van Sanquin Research 
schenken in dit overzichtsartikel aandacht 
aan de mechanismen rond het verlaten van 
leukocyten uit de circulatie door het endo-
theel (leukocytenextravasatie), met speciale 
aandacht voor Rho-GTPases. Een efficiënte 
en goed gereguleerde transendotheliale 
migratie van leukocyten is van groot belang 
bij immuunreacties en acute ontsteking. 
Ongecontroleerde en verhoogde transendo-
theliale migratie is juist kenmerkend voor 
chronische ontstekingsziekten als reumatoïde 
artritis, arteriosclerose en astma en voor 
tumorcelmetastase. Om in te kunnen grijpen 
in het proces van ongecontroleerde migratie 
is een diepgaande kennis van de moleculaire 
signalering van deze processen van groot 
belang. In dit review wordt de beschikbare 
kennis van transendotheliale migratie in 
vijf stappen (vangen en rollen, adhesie en 
spreiding, intravasculair kruipen over het 
endotheel, dockingstructuren en transmigratie) 
beschreven. Hierbij is een belangrijke rol weg-
gelegd voor Rho-GTPase-signalering bij het 
hermodelleren van het actine cytoskelet in 
de endotheelcellen, voor de vorming van 
dockingstructuren en in het openen en 
sluiten van de cel-cel verbindingen waar de 
leukocyten doorheen kunnen. Verder onder-
zoek van Heemskerk en collega’s bij Sanquin 
en elders in de wereld op het gebied van 
activatie van Rho-GTPases in ruimte en tijd 
is nodig om het proces verder te doorgronden 
en mogelijke nieuwe therapieën te ontwik-
kelen.



Innovatie

De nieuwe multifoton microscoop

Wat is het?
Een multifoton microscoop maakt het mogelijk om de 
samenstelling van weefsels driedimensionaal te bestuderen, 
zowel in preparaten als in levende organismen zoals de muis.

Wat kun je ermee?
Door gebruik te maken van een gepulste infrarood laser 
kunnen dikkere stukken weefsel worden onderzocht. Door 
specifieke eiwitten in het weefsel met fluorescente probes 
aan te kleuren, kan worden bekeken waar die eiwitten in 
het weefsel voorkomen. Met deze microscoop is het ook 
mogelijk om actieve processen te bestuderen, zoals contact 
tussen cellen in levend weefsel.

Wat is het resultaat, wat komt er uit?
Weefsels kunnen worden ingebed in agarose om ze te immo-
biliseren. Het weefsel wordt vervolgens onder de microscoop 
gescand tot een diepte van enkele honderden micrometers. 
Bepaalde structuren, zoals collageen, kunnen in de meeste 
weefsels zonder specifieke aankleuring worden aangetoond. 
Na afloop kan de computer een 3D reconstructie maken van 
het weefsel en de daarin aanwezige cellen (zie blz. 3).

Wat is de innovatie?
De multifoton microscoop binnen Sanquin bevat zeer 
gevoelige detectoren en de nieuwste lasersystemen, waar-
door het mogelijk is om dynamische processen in detail 
te bestuderen. We kunnen nu bijvoorbeeld de eiwitten zien 
die betrokken zijn bij de migratie van bloedcellen door 

De multifoton 
microscoop is meer 
dan enkel een 
microscoop. Een 
grote hoeveelheid 
kabels voor aan-
sturing van de 
scanner en het 
lasersysteem, als 
ook slangen voor 
de verwarming van 
de klimaatkast zijn 
nodig voor het doen 
van experimenten.



Het positioneren van een sample binnen in de klimaat-
kast van de multifoton microscoop gebeurt met normaal 
zichtbaar licht. Hierna wordt de klimaatkast weer geheel 
verduisterd, voordat met behulp van de infraroodlaser het 
sample wordt gescand.





de vaatwand, en van stamcellen in het beenmerg van de 
muis.

Hoe deden we het vroeger?
Traditioneel werden weefsel gefixeerd en werden coupes 
geanalyseerd met een (confocale) fluorescentiemicroscoop. 
De fixatie kan artefacten opleveren, en het is niet mogelijk 
om dynamische processen zichtbaar te maken.

Wie werken er mee?
De techniek is bij Sanquin Research geïntegreerd in de 
afdeling Moleculaire Celbiologie. Timo Rademakers heeft 
ervaring met multifoton microscopie, en is recent als 
postdoc aangetrokken om de techniek te implementeren. 
Hij wordt terzijde gestaan door Erik Mul en Mark Hoogen-

boezem van de Centrale Faciliteit. Samen zullen ze andere 
wetenschappers op weg helpen met multifoton imaging.

Wat betekent het voor de medische wereld?
Binnen Sanquin zal de techniek gebruikt worden voor 
wetenschappelijk onderzoek. Vooral onderzoek naar de 
migratie van bloedcellen door de vaatwand, en onderzoek 
naar de interactie van cellen in het beenmerg zal op termijn 
van belang zijn voor celtherapie: bijvoorbeeld het verbeteren 
van transfusie-efficiëntie, stamceltherapie, en de behande-
ling van kankerpatiënten met immuuncellen.

www.sanquin.nl/innovatie

Het inbedden van 
weefsel gebeurt in 
een agarose-gel die 
het weefsel op zijn 
plaats houdt, zonder 
de imaging hiervan 
verder te verstoren.
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Willem H. Ouwehand

Huidige functie
Hoogleraar Experimentele Hematologie, University 
of Cambridge en Wellcome Trust Sanger Institute 
and Honorary Consultant Hematologie NHS Blood 
and Transplant, Cambridge, UK
Promotiejaar
1984
Titel proefschrift
Activity of IgG1 and IgG3 antibodies in immune-
mediated destruction of red cells; clinical significance 
in rhesus haemolytic disease of the newborn
Promotor
Prof. dr. C.P. Engelfriet
Co-promotor
Dr. A.E.G. Kr von dem Borne

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

Willem H. Ouwehand (Zwollerkerspel, 1953) 
studeerde geneeskunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. In zijn 3e/4e jaar kwam 
hij voor een doctoraalassistentschap bij het 
CLB terecht. “Via Vincent Eijsvoogel kwam ik 
bij Paul Engelfriet en Albert von dem Borne 
terecht, waarna ik aan Rhesus D (RhD) en 
de IgG subklassen ging werken. Ik wilde 
begrijpen waarom de antistoffen die RhD 
negatieve moeders tegen de rode bloedcellen 
van hun RhD positieve baby’s maken zo ver-
schillend werken. Waarom worden sommige 
kinderen zo ziek en anderen niet? Ik begon 
toen voor het eerst echt na te denken over de 
experimentele immunologie.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Na mijn coschap interne geneeskunde kwam 
ik terug bij het CLB voor mijn promotieonder-
zoek. Ik kreeg totale vrijheid om te doen wat 
ik wilde binnen mijn werkgebied. Ik leerde 
pipetteren van de hoofdanaliste, net als de 
meeste dokters was ik daar niet handig in. 
Ook leerde ze me hoe je experimenten goed 
ontwerpt. Bij bloedgroepengenetica mocht je 
al na een paar weken je eigen bloedgroepen 
bepalen. Het was mijn eerste kennismaking met 
experimentele aspecten van de menselijke 
genetica. Na mijn promotie en het afronden 
van mijn studie geneeskunde werd ik hoofd 
van het van het lab voor Trombo-/Leuko-
cytenserologie. We gebruikten de net-uit-
gevonden PCR-techniek om de plaatjesbloed-
groepen te genotyperen, heel exciting. Mijn 
obsessie voor bloedplaatjes stamt uit die tijd.”

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
“Omdat mijn vrouw Engelse is ging ik in Enge-
land op zoek naar een baan. Hier in Cambridge 
mocht ik een researchunit voor bloedtrans-
fusie op poten zetten. Ik heb daarnaast een 
regionaal bloedplaatjes-referentielab opgezet 
en de bloedplaatjesimmunologie en immuno-
hemotologische dienst gemoderniseerd. Na zo’n 
tien jaar zei ik tegen mijn baas: luister, I really 
enjoyed this but I’m getting bored. Ze zei toen: 

Willem, organiseer zelf wat geld en ga doen 
wat je wil. Dat was het beste advies dat ik ooit 
heb gehad. Samen met Ellen van der Schoot 
en Masja de Haas van Sanquin heb ik tien 
miljoen euro binnengehaald. Het Bloodomics 
project was daarmee één van de eerste grote 
Europese onderzoeksprojecten. Het menselijk 
genoom was toen net gesequenced, wat ons 
nieuwe mogelijkheden bood om de genetica 
van het bloedplaatje te bestuderen in de 
context van hart- en vaatziekten. Genetica 
leert je ook welke moleculen nodig zijn om van 
de stamcel een goede bloedplaatjesfactory te 
maken. In de toekomst kunnen we misschien 
baby’s transfusies geven met compleet veilige, 
gekweekte bloedplaatjes.”

Wat doet u nu?
“Eind 2014 hebben we van veertig typen bloed-
cellen uit zes individuen het RNA gesequenced. 
Daardoor weten we van elk type bloedcel 
welke genen met welke sterkte aanstaan 
en welke isovormen worden gebruikt. Deze 
informatie helpt celbiologen beter te begrijpen 
hoe een cel functioneert en is een heel 
belangrijk voor stamceltherapie. Het versnelt 
de wetenschap en de diagnostiek van zeld-
zame erfelijke aandoeningen enorm. Ook 
leid ik een project om van 15.000 patiënten 
het hele genoom af te lezen. De helft van 
mijn afdeling bestaat uit bioinformatici 
en experts in de genetische statistiek. Zij 
vergelijken het DNA en RNA uit de bloedcel 
van een patiënt met de data in de computer 
en ontdekken waar de fout zit. The computer 
plays the doctor.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
“Ik werk nog steeds veel met Masja de Haas en 
Ellen van de Schoot. We runnen samen een 
grote genetische studie over RhD immunisatie 
tijdens de zwangerschap. Met Ellen werk ik 
de komende vier jaar aan het VEL eiwit. Het 
zit in de membraan van de rode bloedcel, 
maar wat is de functie ervan? Verder komt 
Taco Kuijpers geregeld naar Cambridge voor 
een whole genome sequentie project, waarbij 
we van duizend kinderen met zeldzame 
immuunziekten de genetische achtergrond 
willen ontrafelen.”

Willem H. Ouwehand
Ik heb een obsessie voor 
bloedplaatjes

Margreet Hart

Broedplaats
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Ruud van Dongen
Marian Klijn Velderman
Rianne Koopman

Diverse bloedproducten 
in een keer doneren

Bloedproducten

Anela Rijnen

Sanquin start een pilot met de afname van 
meerdere bloedproducten tijdens één enkele 
donatie. Met de zogenoemde Multi Compo-
nenten Collectie (MCC) worden rode bloed-
cellen, bloedplaatjes en plasma bij afname 
gescheiden. De vraag is onder meer hoe 
groot de bereidheid van donors is om een 
tijdrovender afnameprocedure te ondergaan.

Bloedproducten worden op verschillende 
manieren afgenomen en geproduceerd. Vol-
bloeddonatie, waarbij een halve liter bloed 
rechtstreeks uit een bloedvat van een donor 
wordt afgenomen, is de meest voorkomende 
donorprocedure. Uit volbloeddonaties, die 
gemiddeld acht tot tien minuten in beslag 
nemen, worden verschillende producten 
gemaakt. De belangrijkste zijn rode bloed-
cellen (erytrocyten), bloedplaatjes en plasma.
Aferese is een andere techniek om bloed-
producten af te nemen. Daarmee kan bij-
voorbeeld donorplasma gescheiden worden 
van de bloedcellen, die de donor ter plekke 
terugkrijgt. Deze vorm van doneren staat 
bekend als plasmaferese. Bloedplaatjes (trombo-
cyten) zijn op vergelijkbare wijze selectief te 
winnen. De aanmaak van bloedplaatjes in 
het beenmerg kan bij sommige ziekten of als 
gevolg van bepaalde behandelingen sterk 
verminderen. Transfusie van bloedplaatjes is 
dan essentieel om spontane, soms levens-
bedreigende, bloedingen te voorkomen, of 
een reeds opgetreden bloeding te kunnen 
stoppen. Het gangbare product, bereid uit 
volbloed, is een gepoold concentraat waar-
voor bloed van vijf donors nodig is. Via 
aferese (trombocytafese) kan van één donor 
minstens dezelfde hoeveelheid trombocyten 
worden verkregen. Daarom zijn patiënten met 
specifieke antistoffen afhankelijk van bloed-
plaatjes die via trombocytaferese zijn afgeno-
men. Voor hen zoekt Sanquin een donor die 
precies bij hen past. Ook kwetsbare patiënten-
groepen, zoals baby’s krijgen uit voorzorg het 
liefst bloedplaatjes van één donor.

Vraag naar trombocyten
Sanquin neemt nu jaarlijks 520.000 volbloed-
donaties af. “We kunnen daarmee net aan 
de behoefte aan trombocyten voldoen”, zegt 
manager Bloedinzameling Ruud van Dongen. 

“De behoefte aan volbloed en erytrocyten-
concentraat wordt minder”, constateert hij, 
“maar de vraag naar trombocyten daalt 
niet.” Voor HLA-specifieke donaties en soms 
vanwege voorraadtekorten, worden jaarlijks 
al 5.000 trombocytenconcentraten via aferese 
geproduceerd.
Dat is heel kostbaar. Afnemen van bloed-
plaatjes via trombocytaferese neemt 45 minuten 
tot één uur in beslag. Er is dure apparatuur en 
speciaal opgeleid personeel voor nodig. Sanquin 
ziet echter toch nieuwe mogelijkheden om 
aferesetechniek in te zetten. Al enkele jaren 
bestaat de techniek om door middel van 
aferese bij één donor in één sessie rode bloed-
cellen, bloedplaatjes en plasma als aparte 
producten af te nemen. Multi Componenten 
Collectie (MCC) heet zo’n afnameprocedure. 
Doordat MCC meerdere producten oplevert, 
drukt het de kosten van de dure trombocyt-
aferese.
“De techniek werkt volgens het principe 
van de centrifugaalkracht”, legt Ruud van 
Dongen uit. “Door centrifugeren ontstaan er 
lagen. Onderop komen de rode bloedcellen. 
De tweede laag is de zogenoemde buffy coat, 
waar witte bloedcellen en bloedplaatjes in 
zitten. En de bovenste laag bestaat uit 
plasma. Het aferese-apparaat dat hiervoor 
ontwikkeld is, pakt materiaal selectief uit 
die lagen.”

Mannen
In 2013 heeft Sanquin met een validatie-
programma vastgesteld dat de producten die 
MCC oplevert kwalitatief vergelijkbaar zijn 
met de gangbaar geproduceerde bloed-
producten. Binnenkort gaat een pilot van start 
om te zien hoe deze donaties in de praktijk 
gaan en hoe de logistiek van de donatie naar 
product en levering aan de ziekenhuizen 
verloopt. “De producten hoeven immers na 
donatie niet meer te worden bewerkt. Nadat 
ze getest zijn, zijn ze direct leverbaar”, zegt 
Marian Klijn Velderman, hoofd Bijzondere 
Inzameling. Voor de pilot worden in totaal 
275 donors geworven in de Sanquinregio’s 
Zuidoost en Zuidwest. De werving vindt plaats 
onder mannen die zich hebben aangemeld 
voor trombocytaferese en onder mannelijke 
plasmadonors en volbloeddonors. Vrouwe-
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lijke donors worden niet gevraagd, omdat het 
kleine risico op een zeldzame transfusiereactie 
tegen bepaalde HLA-antistoffen – Transfusion 
Related Acute Lung Injury ofwel TRALI – 
verhoogd is bij voornamelijk plasmahoudende 
bloedproducten gedoneerd door vrouwen.
In de pilot wordt onder meer bekeken in hoe-
verre elke donor geschikt is om drie producten 
(rode bloedcellen, plasma en trombocyten) af 
te staan. 

Bewerking blijft achterwege
De doelstelling van de pilot is vooral om te 
onderzoeken in hoeverre donors bereid zijn om 
een dergelijke tijdrovende afnameprocedure 
te ondergaan, zegt Klijn Velderman. “Het 
vergt namelijk wel wat. Donors moeten langer 
liggen. De procedure duurt één tot anderhalf 
uur, dat is nog langer dan bij plasma- en 
trombocytaferese. We hebben daarom een 
enquête aan ons onderzoek gekoppeld, 
waarin wij onder meer vragen hoe vaak per 
jaar donors MCC zouden willen ondergaan 
en wat ze nodig hebben om prettig te liggen 
tijdens de afname. Overigens weten we dat er 
donors zijn die graag minder frequent willen 
komen, maar per keer méér willen geven. 
Dat is nu ook de insteek: we willen graag 
precies weten waartoe donors bereid zijn. 
Verder zal het financiele aspect van deze 
procedure uitgebreid worden belicht na de 
pilot.”
De afdeling Bijzondere Inzameling, die de 
techniek en de apparatuur goed kent, voert 
de pilot uit in samenspraak met de afdeling 
Bloedinzameling. Twee afnamelocaties doen 
de afereses: Rotterdam staat met drie aferese-
machines in de planning voor 350 MCC’s en 
Eindhoven met 1 machine voor honderdvijftig 
procedures. De producten worden direct na 
de donatie voorzien van een bewaarvloeistof 
en zijn na vrijgeving van alle gebruikelijke 
testen direct leverbaar. Het plasma gaat naar 
de fabriek van Sanquin, voor de productie 
van belangrijke eiwitten, stollingsfactoren en 
immunoglobulinen.

Routineprocedure
De opzet is om MCC te laten uitgroeien tot 
een routineprocedure binnen de bloedafname. 
Met de gegevens van de pilot hoopt Sanquin 

te kunnen berekenen hoeveel gepoolde 
trombocytenconcentraten MCC zou kunnen 
vervangen om tot een verbeterd voorraad-
beheer te komen. Bovendien wordt aan de 
pilot een post marketing surveillance (PMS) 
gekoppeld voor de toepassing van de 
producten bij patiënten. “Dit is op advies 
van de Medische Adviesraad (MAR) van 
Sanquin”, legt Rianne Koopman uit. Zij is 
manager van de Unit Transfusiegeneeskunde 
bij Sanquin regio Noordwest. “Zo’n fase IV 
onderzoek is wettelijk verplicht wanneer je 
een nieuw geneesmiddel in de markt zet. 
Je volgt daarmee de effecten en bijwerkingen 
bij patiënten als een geneesmiddel in de 
algemene praktijk wordt geintroduceerd’. 
Voor de bloedvoorziening is dit in de wet niet 
zo strak geregeld, maar de MAR en Sanquin 
vinden het raadzaam de uitgifte van derge-
lijke producten met de nodige zorg te bege-
leiden. In vitro zijn de producten onderzocht 
en is vastgesteld dat ze van dezelfde kwaliteit 
zijn als bestaande bloedproducten. De bewaar-
vloeistof voor de trombocyten bestaat bij 
MCC echter niet uit plasma maar uit een 
plasmavervangende vloeistof, PAS III. Ook 
de bewaarvloeistof van de rode cellen die bij 
MCC gewonnen worden, heeft een iets andere 
samenstelling. Bovendien bevat zo’n product 
iets meer plasma dan erytrocyten uit vol-
bloed. De cellen blijven goed, is in vitro vast-
gesteld, maar je moet ook kijken hoe ze zich 
in patiënten gedragen. We hopen een aantal 
academische en topklinische ziekenhuizen 
te vinden die deze producten afnemen en 
transfusiereacties bijhouden. Bij de trombo-
cyten willen we graag dat voorafgaand aan 
transfusie en liefst op twee tijdstippen daarna 
het trombocytengehalte van de patiënt wordt 
bepaald. De opbrengst van de transfusie is 
namelijk een aanwijzing voor de effectiviteit. 
De pilot kan ons daarvan een voorlopige 
indruk geven.”
Voor de ziekenhuizen betekent het extra 
werk, dat echter wel kan bijdragen aan goed 
en makkelijker te verkrijgen product. Volgens 
Ruud van Dongen zal de prijs van met MCC 
verkregen producten niet afwijken van de 
gangbare producten. “We hopen als Sanquin 
dat onze productiekosten hiermee iets omlaag 
kunnen.”

Als de resultaten na afloop van de pilot eind 
dit jaar tot tevredenheid stemmen, is de tijd 
aangebroken om te kijken hoe ook andere 
regio’s met multicomponentenafname kunnen 
gaan werken.

Ruud van Dongen (Rutten, 1958) deed de HBO-opleiding 
tot microbiologisch analist. In 1979 kwam hij in dienst 
bij de Bloedbank Zuid-Nederland en Dordrecht, waar hij 
leiding gaf aan de Paramedische Dienst, waaronder de 
afdelingen Afname, Productie en Laboratorium. In 1998 
werd hij manager Donorzaken van de regio Zuidwest. Sinds 
2012 is hij landelijk manager Bloedinzameling, gevestigd in 
Amsterdam.
r.vandongen@sanquin.nl

Marian Klijn Velderman (Deventer, 1963) werkte na de HBO-
opleiding Klinische chemie in Deventer vijf jaar als analist 
in een ziekenhuislaboratorium. Sinds 1990 is ze in verschil-
lende functies werkzaam geweest bij Sanquin, onder meer 
als senior kwaliteitsmedewerker van regio Noordoost en als 
hoofd Bloedinzameling van de regio Noordoost-Zuid. Sinds 
eind 2012 is ze hoofd Bijzondere Inzameling van het lande-
lijke team in Amsterdam.
m.klijnvelderman@sanquin.nl
nl.linkedin.com/in/marianklijnvelderman

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 geneeskunde) 
in het AMC. Sinds 2003 werkt ze bij de Unit Transfusie-
geneeskunde van Sanquin, waar ze manager in de regio 
Noordwest is. Ze heeft onder meer de portefeuille Hemo-
vigilantie, waar PMS een onderdeel van is, onder haar 
hoede.
r.koopman@sanquin.nl
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Een complete familie

Onderzoek

Dirk Roos

Complement is een essentieel onderdeel 
van de aangeboren afweer tegen micro-
organismen en speelt ook een centrale rol 
in het opruimen van immuuncomplexen en 
beschadigde cellen. Het complementsysteem 
bestaat uit een veertigtal eiwitten in lichaams-
vloeistoffen of op cel- en weefseloppervlakken.

De meeste van deze eiwitten hebben onder 
normale omstandigheden geen enzymatische 
activiteit, maar kunnen die wel verkrijgen in 
geval van infectie. Dan worden enkele van de 
complementeiwitten geactiveerd door middel 
van beperkte proteolyse (er wordt een klein 
stukje van het eiwit afgeknipt), waardoor ze 
zelf eiwitsplitsende activiteit verkrijgen. Daar-
mee worden dan weer andere complement-
eiwitten geknipt en geactiveerd, en zo verder. 
Uiteindelijk ontstaan er in deze cascade 
actieve eiwitfragmenten die aan micro-
organismen binden zodat die kunnen worden 
opgeruimd. Dit is een efficiënt maar gevaar-
lijk systeem, want ook het eigen weefsel kan 
daarmee worden beschadigd. Er zijn dan ook 
diverse regeleiwitten aanwezig om het eigen 
weefsel te beschermen. Een daarvan is 
Complement Factor H (CFH), dat in grote 
hoeveelheden in bloed voorkomt. Mutaties 
in CFH kunnen tot diverse ziekten aanleiding 
geven, en goed begrip van de werking van 
CFH is daarom van groot belang. Diana 
Wouters, staflid van de afdeling Immuno-
pathologie, en Taco Kuijpers, kinderarts-
immunoloog bij het AMC en klinisch brug-
figuur op de afdeling Bloedcel Research, 
houden zich samen hiermee bezig.

Wouters: “Tijdens complementactivatie wordt 
de centrale complementfactor C3 gesplitst 
in twee fragmenten, C3a, dat in oplossing 
blijft en onder andere neutrofiele granulo-
cyten aantrekt naar de plaats waar C3a 
gegenereerd wordt, en C3b, dat aan micro-
organismen bindt en daarmee aanhechting 
van deze organismen aan de granulocyten 
bevordert. Dit wordt gevolgd door opname 
(fagocytose) en doodmaken van de micro-
organismen door de granulocyten. Verdere 
complementactivatie leidt tot binding van 
meer en andere complementeiwitten aan 
de micro-organismen die aan fagocytose 

ontsnappen en leidt uiteindelijk tot lysis van 
deze microben. Maar dit laatste proces kan 
ook plaats vinden op onze eigen lichaams-
cellen. CFH voorkomt dit door enerzijds de 
C3 splitsing op het oppervlak van onze eigen 
cellen te remmen en anderzijds door binding 
van protease complementfactor I op onze 
cellen mogelijk te maken. Dit factor I breekt 
C3b af. Op deze wijze worden onze eigen 
cellen beschermd tegen lysis.”
Taco Kuijpers vult aan: “Sommige micro-
organismen kunnen echter ook CFH binden, 
en beschermen daarmee zichzelf tegen ons 
complementsysteem. Vooral Neisseria 
meningitides, dat hersenvliesontsteking 
veroorzaakt, is daar goed in. Wij hebben 
enige tijd geleden een genoombreed onder-
zoek afgerond bij enkele grote cohorten van 
patiënten met meningococcenziekte.1 Daaruit 
bleek dat diverse varianten in het CFH locus 
gekoppeld zijn aan verhoogde vatbaarheid 
voor deze ziekte. Dit locus bevat niet alleen 
het gen voor CFH maar ook vijf genen die 
coderen voor CFH gerelateerde eiwitten (CFH 
related proteins 1-5). Kennelijk zijn deze CFHR 
eiwitten dus ook van belang voor bescherming 
tegen meningococcen. Maar hoe die precies 
werken is nog grotendeels onbekend.” Wouters 
en Kuijpers nemen nu samen deel aan een 
Europese studie om deze CFHR eiwitten in 
het laboratorium tot expressie te brengen 
en hiertegen, en tegen CFH zelf, specifieke 
antistoffen op te wekken. Hiermee kan ener-
zijds het gehalte van deze eiwitten in diverse 
lichaamsvloeistoffen bepaald worden, ook 
bij patiënten met meningococcensepsis, en 
anderzijds de werking van deze eiwitten 
worden bestudeerd.

Monoklonale antistoffen tegen CFH
Wouters gaat hier wat dieper op in: “Uit de 
genstructuren weten we dat de verschillende 
CFHR eiwitten soortgelijke bindingsdomeinen 
als CFH voor C3b en celoppervlakken hebben, 
maar de regio voor het proteolytisch afbreken 
van C3b missen (zie figuur op blz. 21). Je kan 
je dus voorstellen dat er competitie bestaat 
tussen CFH en één of meer van de CFHR 
eiwitten voor binding aan C3b of aan cel-
oppervlakken, maar samenwerking in af-
braak van C3b is ook geopperd.2 Wij willen 
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dolgraag weten hoe deze regulatie werkt, of 
die ook genetisch bepaald is, of verandert 
bij infectie of ontsteking. Bij ons heeft Mieke 
Brouwer een twintigtal monoklonale anti-
stoffen tegen CFH opgewekt en gekarakteri-
seerd. Sommige daarvan zijn specifiek tegen 
CFH gericht, andere kruisreageren met 
CFHR eiwitten. Ook zijn er al monoklonalen 
ontwikkeld tegen één van de CFHR eiwitten. 
Onderzoek van Richard Pouw, AIO op de 
afdeling Immuno-pathologie, heeft laten zien 
dat dit CFHR eiwit inderdaad competeert met 
CFH voor binding aan meningococcen.”

aHUS
Er is nog een ander aspect van CFH. Zoals 
boven vermeld kunnen mutaties in dit eiwit 
tot diverse ziekten leiden. Eén daarvan is 
atypisch hemolytisch-uremisch syndroom 
(aHUS). Dit is een ernstige nierafwijking in 

combinatie met hemolytische anemie en 
trombocytopenie. Naast mutaties in CFH 
kunnen ook mutaties in factor I, factor B 
of factor C3 hiervoor verantwoordelijk zijn. 
Voor CFH en factor I zijn dit mutaties die tot 
verminderde expressie of functie aanleiding 
geven, voor factor B (betrokken bij C3 split-
sing) en C3 zijn dit mutaties die juist meer 
dan normale expressie of functie opleveren. 
Het resultaat is altijd een verhoogde com-
plementactivatie en daardoor complement 
gemedieerde weefselbeschadiging, vooral 
van de endotheelcellen (nierbeschadiging) en 
de rode bloedcellen (hemolytische anemie). 
Genetisch onderzoek van Martin de Boer 
heeft bevestigd dat het bij aHUS vaak om 
heterozygote mutaties in de bindingsplaatsen 
van CFH voor cellen of C3b gaat. Onbekend 
is of er ook een rol is voor mutaties in CFHR 
genen. Dat lijkt wel waarschijnlijk, gegeven 

het feit dat er uitwisseling van genelementen 
tussen CFH en CFHR genen bestaat en dat 
niet alle personen met een CFH mutatie 
aHUS ontwikkelen. Ook hiervoor zou het 
nuttig zijn om het gehalte aan CFH en CFHR 
eiwitten bij patiënten en controles te kunnen 
meten. Kuijpers voegt nog toe: “Wat ook mee 
kan spelen is dat een aHUS mutatie onder 
normale omstandigheden niet tot klinische 
problemen leidt, maar pas bij zwangerschap 
of infectie kritiek wordt.”
Kortom, er is nog veel uit te zoeken, maar 
de mogelijkheden om dat te doen zijn nu 
aanwezig.
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Het humaan CFH genlocus en de structuur van de 
verschillende eiwitten
(a) Het humaan CFH genlocus omvat zes genen die achter 
elkaar op chromosoom 1q32 liggen. De lengte van dit locus 
is 415 kb en omvat het CFH gen en vijf CFH gerelateerde 
CFHR genen. Voor de CFH en CFHR4 genen zijn twee tran-
scripten bekend, ontstaan door alternatieve splicing en 
coderend voor gerelateerde maar verschillende eiwitten 
(CFH en CFHL1, en CFHR4A en CFHR4B). Het locus bevat 
homologe repeat units (aangegeven met A1 tot C2) die door 
non-allelische homologe recombinatie aanleiding kunnen 
geven tot deleties van grote chromosoomfragmenten. 
Op deze wijze ontstaan deleties die resulteren in een 
CFH:CFHR1 hybride gen (getrokken lijn) of een deletie van 
CFHR3 en CFHR1 (gestippelde lijn). Deze deleties kunnen 
leiden tot atypisch hemolytisch-uremisch syndroom.
(b) De eiwitten van de CHF familie zijn plasma glycoproteïnen 
die geheel bestaan uit short consensus repeat (SCR) domeinen. 
Zulke SCR domeinen worden veel gevonden in complement 
regulatie-eiwitten. De individuele SCR domeinen van de 
CFHR eiwitten hebben onderling en met de SCR domeinen 
van CFH een hoge mate van sequentie-identiteit. Homologe 
domeinen, geïdentificeerd door sequentie-overeenkomst, zijn 
recht boven elkaar afgebeeld. De nummers boven deze 
domeinen geven de sequentie-overeenkomst met de domeinen 
van CFH aan, op basis van aminozuren. Alle CFHR eiwitten 
bevatten domeinen die gerelateerd zijn aan de C-terminale 
oppervlak- en ligand-bindingsregio (SCRs 19-20) en de 
middelste regio (SCRs 6-9) van CFH. CFHR eiwitten missen 
SCRs die homoloog zijn aan de complement regulatoire 
domeinen (met proteaseactiviteit) van CFH. De conservering 
van de N- en C-termini van de CFHR eiwitten duidt op 
gerelateerde of zelfs overlappende functies. Voor CFH is de 
localisatie van bindingsdomeinen voor C3b en fragmenten 
daarvan, alsook voor heparine en C-reactief proteïne (CRP) 
aangegeven. Heparine heeft een glucosaminoglycaanstruc-
tuur zoals ook op menselijke cellen voorkomt. CRP heeft een 
rol in het opruimen van micro-organismen en verouderde 
cellen. 
Bron: Deze figuur is overgenomen uit referentie 2.
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Analyse genetische 
identiteit virusbesmetting

Veiligheid

Maarten Evenblij

Bloedoverdraagbare infecties zijn een 
bedreiging voor de veiligheid van bloed-
transfusie. Het veiligheidssysteem van 
Sanquin vindt in Nederland elk jaar ongeveer 
30 donors die besmet zijn met hiv, hepatitis 
B of hepatitis C. Het bloed van deze donors 
bereikt nooit de aderen van een transfusie-
patiënt, maar toch komt overdracht van 
infectie incidenteel nog voor. Het transfusie-
bloed kan dus nóg veiliger. Daarom brengt 
Sanquin het risicogedrag van donors in kaart 
via de genetische opmaak van de virussen die 
besmetting veroorzaken.

Patiënten die een transfusie of andere bloed-
producten ontvangen verwachten zero risk. 
Dat is onmogelijk, maar je kunt een eind 
komen. Zo selecteert Sanquin de bloeddonors 
zo goed mogelijk. Mensen die een mogelijk 
risico op een infectie met bijvoorbeeld hiv 
of hepatitis B of C hebben gelopen, mogen 
(tijdelijk) geen bloed doneren. De vragen die 
donors vlak voor iedere bloeddonatie moeten 
beantwoorden zijn gericht op het achterhalen 
van een verhoogd risico op een bloedover-
draagbare infectie. Mannen die seks hebben 
met andere mannen hebben bijvoorbeeld 
een verhoogd risico op hiv en hepatitis. 
Maar ook intraveneus drugsgebruik of het 
laten aanbrengen van een tatoeage in een 
ontwikkelingsland verhoogt de kans op een 
bloedoverdraagbare infectie. 
Donorselectie alleen is echter niet genoeg. 
Aanvullend wordt elke donatie met diverse 
tests gescreend op de aanwezigheid van 
virussen. Als donors met een infectie tijdens 
de selectie niet worden afgekeurd, worden 
de besmette donaties vrijwel altijd achteraf 
ontdekt in het laboratorium. “In zoverre 
werkt ons veiligheidssysteem dus prima. Het 
Nederlandse transfusiebloed is zeer veilig”, 
zegt Ed Slot, secretaris Medische Zaken van 
Sanquin. “Maar liever halen we deze donors, 
als zij een risico hebben gelopen, er al uit 
tijdens de donorselectie. Dus voordat ze bloed 
geven.” Onderzoeker Van de Laar: “Ondanks 
de gevoelige tests die Sanquin gebruikt, 
bestaat er een zeer klein risico dat een recent 
opgelopen infectie niet wordt gedetecteerd in 
het laboratorium. Dan zijn zowel het virus 
als de tegen het virus gevormde antistoffen 

nog niet aantoonbaar in het bloed. Deze zo-
geheten ‘windowdonaties’ vormen nog steeds 
een bedreiging voor de bloedvoorziening, 
zoals blijkt uit recente hiv-transmissies via 
bloedproducten in Oostenrijk en Japan.”

Twee keer meer besmettingen
De studie van Van de Laar en Slot is een 
gezamenlijk initiatief van Sanquin en het 
Rode Kruis Vlaanderen en richt zich op 
donors die tijdens de selectie niet werden 
afgekeurd, maar bij wie in het laboratorium 
wel een bloedoverdraagbare infectie werd 
gevonden. Het Belgische donorselectiebeleid 
is vergelijkbaar met dat van Sanquin. Toch 
worden in Vlaanderen ongeveer evenveel 
donors met hiv, hepatitis B of hepatitis 
C gevonden als in Nederland, terwijl het 
aantal bloeddonors minder dan de helft is. 
Slot: “Misschien zijn er in Vlaanderen meer 
donors die de bloedbank gebruiken om zich 
te laten testen na risicogedrag of heeft de 
manier waarop de vragen bij de donorselectie 
worden gesteld invloed. Ook zou de instroom 
van nieuwe donors een rol kunnen spelen, 
want de meeste infecties worden gevonden 
bij nieuwe donors, en niet bij trouwe donors. 
Ook bij Belgische donors met een bloedover-
draagbare infectie zijn de risicofactoren in 
kaart gebracht. Deze gegevens zullen worden 
vergeleken met de Nederlandse data.” Van 
de Laar: “Het onderzoek is tweeledig. We 
analyseren de informatie die deze donors ons 
achteraf zelf verteld hebben over de moge-
lijke bron van hun infectie. Daarnaast kijken 
we naar de genetische informatie van het 
virus waarmee de donor is geïnfecteerd.”

Onbekend risicogedrag
Voor de analyse van het risicogedrag kunnen 
de onderzoekers gebruik maken van unieke 
historische data die door Sanquin systematisch 
zijn verzameld sinds 1995. Zodra hiv, 
hepatitis B, hepatitis C, syfilis of HTLV wordt 
aangetoond in een bloeddonatie, wordt de 
donor teruggevraagd bij Sanquin voor 
counseling en gedetailleerd ondervraagd over 
zijn afkomst en eventueel risicogedrag. Na-
genoeg alle gedragingen die kunnen leiden 
tot één van de vijf infecties worden met de 
donor besproken. Inmiddels zijn er gegevens 
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van ruim 1400 positief geteste Nederlandse 
donors. Per infectieziekte kunnen daarmee de 
risicofactoren worden geanalyseerd. Slot: “Dit 
zal niet alleen inzicht geven in welk gedrag 
leidt tot infecties bij donors, we denken zo ook 
te kunnen achterhalen of er sprake is van 
bepaalde trends in de tijd. Bovendien zou 
duidelijk kunnen worden dat bepaalde risico’s 
onvoldoende goed duidelijk worden tijdens de 
selectie. Interessant is ook of er donors zijn 
die de bloedbank gebruiken om zich te laten 
testen na risicogedrag. Daarnaast willen we 
in kaart brengen hoe vaak hepatitis B en C 
infecties worden gevonden bij donors die 
afkomstig zijn uit een gebied dat endemisch 
is voor deze infecties. Dat is actueel omdat 
Sanquin donors van niet-westerse afkomst 
werft, omdat zij ondervertegenwoordigd 
zijn in de Nederlandse donorpopulatie. Ook 
in Vlaanderen zijn positief geteste donors 
systematisch benaderd en ondervraagd over 
de mogelijke bron van hun infectie, al is dat 
minder uitgebreid en over een kortere periode 
dan in Nederland.”

Virale verwantschappen
Het interview met de donor geeft niet in alle 
gevallen uitsluitsel over de bron van de infectie. 
Sterker, er wordt lang niet altijd een risicofactor 
gevonden die tot uitsluiting van donatie 
had moeten leiden. Hier kan de genetische 
opmaak van het virus helpen de bron van de 
infectie te achterhalen. Hepatitisvirussen en 
hiv kunnen snel veranderen, en zijn daar-
door genetisch zeer divers. Daardoor draagt 
iedere geïnfecteerde zijn ‘eigen’ virusvariant 
met zich mee. De ‘genetische identiteit’ van 
het virus kan in het laboratorium worden 
ontrafeld en ook informatie verschaffen over 
hoe, waar en wanneer iemand het virus heeft 
opgelopen. Als twee verschillende personen 
geïnfecteerd zijn met twee nauw verwante 
virusvarianten, is het aannemelijk dat ze niet 
lang geleden via een beperkt aantal tussen-
personen zijn geïnfecteerd. Van de Laar: 
“Op basis van deze virustypering kunnen we 
vervolgens stambomen van verwantschap-
pen maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
bepalen in welk deel van de wereld een virus 
zijn oorsprong heeft, maar het kan ook veel 
specifieker. Van bepaalde hiv-varianten is 

bijvoorbeeld bekend dat ze vrijwel alleen bij 
homoseksuele mannen voorkomen, terwijl 
andere juist circuleren bij injecterende drugs-
gebruikers.”Voor het typeren van hepatitis B 
en C heeft Sanquin een eigen test ontwikkeld. 
Voor hiv gebruiken de onderzoekers een 
bestaande test. Van de Laar: “Er bestaan zeer 
goede databanken voor hiv en hepatitis B 
in Nederland. Zelf heb ik eerder onderzoek 
gedaan aan hepatitis C in Nederland, en 
een eigen uitgebreide databank gemaakt. 
Virustyperingen uit andere landen zijn te 
raadplegen in vrij toegankelijke databanken 
op internet.”

Complexe besmettingsroute
Door het door de donor gerapporteerde risico-
gedrag op de genetische stambomen van de 
virussen te plakken, kunnen de onderzoekers 
achterhalen of de infectiebron overeenkomt 
met het verhaal van de donor. Van de Laar: 
“Als een donor aangeeft geen enkel risico 
te hebben gelopen maar besmet is met 
een hepatitis B stam die vrijwel uitsluitend 
voorkomt in China, dan is het waarschijnlijk 
dat de infectie in China of via een Chinese 
partner is opgelopen. Besmetting kan langs 
vele wegen tot stand komen en complex 
zijn. Soms rapporteert een donor geen enkel 
risicogedrag, of juist meerdere risicofactoren 
tegelijk. Bij een nieuwe donor die geboren 
en opgegroeid is in Egypte (waar hepatitis C 
endemisch voorkomt), na een scooterongeluk 
een bloedtransfusie heeft gekregen in Azië 
en de afgelopen jaren als verpleegkundige 
meerdere prikaccidenten heeft gehad in een 
Nederlands ziekenhuis, is het niet duidelijk 
waar en op welk moment de hepatitis C 
infectie is opgelopen. Genetische analyse van 
het virus kan dan helpen de daadwerkelijke 
besmettingsroute te achterhalen.”
Door de genotypen van het virus te vergelijken 
met de informatie van donors proberen Van 
de Laar en Slot de puzzel in elkaar te leggen 
en meer inzicht te krijgen in de risico’s die 
daadwerkelijk leiden tot infectie bij donors. 
Slot: “Mogelijk kunnen de vragen die donors 
voorafgaand aan elke bloeddonatie moeten 
beantwoorden worden verbeterd, uitgebreid 
of juist ingekort. Misschien stellen we bepaalde 
vragen niet duidelijk genoeg of is het afdoende 

om sommige vragen in de toekomst alleen 
nog aan nieuwe donors te stellen. Ook zijn de 
nieuwe inzichten te gebruiken bij het werven 
en voorlichten van donors. Als we de veilig-
heid van het Nederlandse transfusiebloed op 
deze manier nog verder kunnen verbeteren, 
is ons doel bereikt.”
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Regina José Galindo
Quien puede borrar las huellas?, 2003
Lambda print op forex, 124 x 100 cm
Prometeogallery di Ida Pisani, Milaan/Lucca

Door de bloedhete straten van Guatemala-
Stad schrijdt een elegante jonge vrouw op 
blote voeten in een zwart zomers gewaad, 
zij draagt een grote wit-emaille schaal in 
haar handen. De rust waarmee zij zich voort-
beweegt en de in zichzelf gekeerde blik 
contrasteren met de hectiek van de stad. 
Maar de sereniteit van de vrouw is schijn. 
In de schaal klotst een bloedrode vloeistof, 
de voeten van de vrouw zijn rood besmeurd 
en zij laat een bloedrood voetspoor achter 
zich. Om de zoveel stappen, telkens wanneer 
haar voetafdruk minder duidelijk is geworden, 
zet de vrouw de schaal op de grond, doopt 
haar beide voeten in de rode vloeistof, tilt 
de schaal op en loopt weer verder. Zo vormt 
zich een bloedspoor van kilometers door de 
stad.

De performance van de Guatemalteekse 
kunstenares Regina José Galindo is vastgelegd 
op video en was onder meer op de Biënnale 
van Venetië in 2005 te zien. Galindo reageerde 
met deze aangrijpende voorstelling – de rode 
vloeistof zou menselijk bloed zijn – op de 
kandidatuur van ex-dictator Efraín Ríos Montt 
bij de presidentsverkiezingen van 2003 in haar 
land. Montt had tijdens zijn kortdurende dicta-
tuur een bloedspoor door het land getrokken. 
Als hoge generaal had hij in 1982 een staats-
greep geleid en voor zichzelf de presidents-
zetel opgeëist. Onder zijn vijftien maanden 
durende bewind werden tienduizenden tot 
bijna 100.000 mensen – het werkelijke aantal 
is onbekend – vermoord dan wel zijn zij voor 
altijd verdwenen. Zijn regime behoort 
wereldwijd tot een van de bloedigste sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Het overgrote deel van 

Bloedspoor

Noor van Leeuwen

Kunstbloed
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zijn slachtoffers behoorden tot de Ixil, een 
inheemse Maya-stam. Na zijn aftreden behield 
Montt grote macht en ging de bloedige burger-
oorlog en de verhulde genocide vrijwel onveran-
derd door. In 1996 keerde de democratie terug 
maar ook toen verloor Montt zijn populariteit 
onder het volk niet. Ondanks dat een recente 
wijziging van de grondwet kandidatuur van 
een couppleger onmogelijk had gemaakt, 
stelde hij zich in 2003 kandidaat voor het 
presidentschap. Het Guatemalteekse Hoog-
gerechtshof wees dit aanvankelijk af, maar 
onder druk van grootschalige, gearrangeerde 
en gewelddadige protesten van Montts’ 
aanhangers stemden zij alsnog in met zijn 
kandidatuur.

Regina Galindo (1974), geëngageerd kun-
stenares en afstammelinge van de indigenas, 
de inheemse bevolking, ging uit protest de 
straat op, alleen. “Ik kan niets veranderen, 
maar wat er gebeurt, is als een motor”.1 
En zij trok haar spoor van menselijk bloed 
vanaf de zetel van het Hooggerechtshof naar 
het Nationaal paleis van de president: elke 
afdruk vertegenwoordigde een slachtoffer 
van Montt. De 37 minuten durende video 
van deze act, Quien puede borrar las huellas?, 
Wie kan de sporen uitwissen? is indrukwekkend 
door de voorstelling en haar ingetogen en on-
bewogen acteren, maar het bevreemdend zijn 
ook de reacties van de mensen op straat. Op 
enkelen na (zie foto) zien zij haar eenvoudig 
niet of doen alsof. In de drukke winkelstraten 
lopen de mensen haar gehaast voorbij, hoog-
stens irriteert hen de trage tred van de pas-
sant en vormt de grote schaal met klotsend 
bloed een hinderlijk obstakel. Op de busstations 
blijven de wachtende mensen ongestoord 
met elkaar keuvelen, zonder te verblikken 
of verblozen als zij voorbij schrijdt en haar 
bloederige act uitvoert, alsof zij een onzicht-
bare verschijning is. Zelfs de gewapende 
mannen in uniform die het Hooggerechtshof 
en het Nationaal paleis bewaken, kijken niet 
of ongeïnteresseerd naar haar. Als zij aan het 
eind van haar voettocht de schaal met het 
resterend bloed voor hun voeten op de stoep 
van het paleis neerzet en zelf wegloopt keren 
zij zich van de schaal af. Of weten zij geen 
raad met wat voor hun neus gebeurt?

In meer performances van Galindo is bloed 
een belangrijk medium. Zo kerfde zij met een 
mes het woord perra in haar dij en langzaam 
verscheen het Spaanse woord voor teef in 
bloederige letters.2 Vermoorde vrouwen worden 
in Guatemala vaak met dit woord in hun huid 
gevonden, aangebracht door hun moordenaars. 
In de performance Het gewicht van bloed (2004) 
liet zij druppel voor druppel een liter menselijk 
bloed op het hoofd vallen, terwijl zij met de 
ogen dicht onbewogen in een drukke open-
bare ruimte zit. Maar ook zonder bloed, altijd 
is er in haar werk een verwijzing naar geweld, 
rechteloosheid, discriminatie en vrouwenonder-
drukking. In Guatemala zijn deze praktijken 
ook na het herstel van de democratie in 1996 
nog steeds aan de orde van de dag maar ook 
daarbuiten, zij het soms minder openlijk. 
Haar acts vertonen overeenkomst met de 
katholieke traditie van zelfkastijding, boete-
doening en processies in LatijnsAmerika, 
maar bij haar ontbreekt de gebruikelijke 
collectiviteit en dramatiek. Zij acteert alleen, 
sereen en ingetogen, waardoor het effect des 
te indringender en beklemmend is.

In 2005 werd Galindo’s werk in Venetië 
bekroond met een Gouden Leeuw, in 2011 
ontving zij de Prins Claus prijs. In de inter-
nationale kunstwereld heeft Galindo een 
vooraanstaande plaats verworven. Nadat de 
politieke immuniteit van Ríos Montt in 2012 
voorbij was werd hij als nog vervolgd voor 
genocide en veroordeeld tot 80 jaar gevangen-
schap. Maar ook nu wierp het Hooggerechts-
hof een blokkade op, zijn bloedspoor werd 
wederom voorlopig uitgewist.

Noten
Volkskrant, 29 maart 2008
zie: https://www.youtube.com/watch?v=OGGEaVcPKxs

1

2



26  Bloedbeeld  Juni

Rick Kapur Kathinka van Hooren

Rick Kapur
18 maart 2014
Multifactorial Aspects of Antibody-
Mediated Blood Cell Destruction
Promotor: Prof.dr. C.E. van der 
Schoot
Co-promotor: Dr. G Vidarsson
Universiteit van Amsterdam

Dit proefschrift richt zich op 
aandoeningen van antistof-ge-
medieerde destructie van bloed-
cellen via Fc-gamma receptoren 
(FcRs) van fagocyten, met 
name op de afbraak van bloed-
plaatjes in foetaal of neonataal 
alloimmuun trombocytopenie 
(FNAIT) en van rode bloedcel-
len (RBC) in hemolytische ziekte 
van de foetus en pasgeborene 
(HZFP). Voor HZFP is een diag-
nostische test beschikbaar die 
het risico op ernstige RBC-af-
braak kan voorspellen. Deze test 
is erg gevoelig maar heeft een 
relatief lage specificiteit. Voor 
FNAIT is er momentaal geen 
diagnostische test beschikbaar 
om ernstige afbraak van foetale 
bloedplaatjes te kunnen voor-
spellen. Aangenomen wordt 
dat de verlaging in aantallen 
bloedplaatjes bepaald wordt 

door de antistoftiter, maar deze 
correlatie blijkt niet zo strikt 
te zijn. Er zijn andere factoren 
naast de antistoftiter betrokken 
zoals C-Reactive Protein (CRP) 
en anti-bloedplaatjes IgG-fuco-
sylering. CRP bleek aan bloed-
plaatjes te binden na bloed-
plaatjesoxidatie en versterkte de 
destructie van antistof-gemedi-
eerde bloedplaatjes in vitro en 
in vivo. Bovendien waren CRP 
levels verhoogd in immuun-
trombocytopenische patiënten. 
De CRP levels daalden na 
behandeling van de patiënten 
met intraveneus immunoglo-
bulinen (IVIg), wat gepaard 
ging met een normalisatie van 
de aantallen bloedplaatjes 
en verminderde ernst van de 
klinische bloeding. Ook vonden 
de onderzoekers een verlaagde 
Fc-fucosylering voor anti-bloed-
plaatjesantistoffen in FNAIT (en 
niet voor totaal IgG), hetgeen 
resulteerde in versterkte binding 
aan FcRIIIa/b, toegenomen 
bloedplaatjesfagocytose, correlatie 
met neonatale bloedplaatjes-
aantallen en ook correlatie met 
een slechter klinisch scenario. 
De klinische data vereisen nog 
wel validatie in grotere patiënten-
populaties, maar desondanks 
lijkt volgen van de mate van 
Fc-fucosylering in FNAIT diag-
nostisch veelbelovend te zijn. 
De verlaagde anti-D Fc-fucose 
was ook aanwezig in mannelijke 
hyperimmune anti-D donors 
(alhoewel in mindere mate dan 
bij zwangere vrouwen), hetgeen 
aangeeft dat de regulatie van 
verlaagde fucosylering niet vol-
ledig zwangerschapsafhankelijk 
is. De implicaties van verlaagde 
antistof-fucosylering in anti-D 
immunoglobuline afkomstig 
van hyperimmune donors wordt 
ook besproken.

Kathinka van Hooren
11 april 2014
Molecular mechanisms involved in 
Weibel-Palade body exocytosis
Promotor: Prof. dr. J.J. Voorberg
Co-promotores: Dr. R. Bierings 
en dr. M. Fernandez-Borja
Universiteit van Amsterdam

Endotheelcellen zijn betrokken 
bij de regulatie van de bloed-
druk, de vorming van nieuwe 
bloedvaten (angiogenese) en het 
neutraliseren van ontstekings-
reacties in de onderliggende 
weefsels. Een deel van deze 
functies wordt uitgevoerd door 
eiwitten die zijn opgeslagen in 
de endotheel-specifieke organel-
len die Weibel-Palade bodies 
worden genoemd. Het stollings-
eiwit von Willebrandfactor 
is één van de belangrijkste 
componenten die in Weibel-
Palade bodies aanwezig zijn. 
Von Willebrandfactor speelt een 
belangrijke rol bij de adhesie 
van bloedplaatjes aan een 
beschadigde vaatwand. Na 
stimulatie van de vaatwand 
fuseren de Weibel-Palade bodies 
met de plasmamembraan van 
de endotheelcellen; de inhoud 

Proefschriften

van deze organellen komt 
hierdoor vrij in de bloedbaan. 
In dit proefschrift is beschreven 
welke signaal-transductieroutes 
betrokken zijn bij de release van 
Weibel-Palade bodies. Hierbij 
hebben de onderzoekers zich 
gericht op de signaleringsroutes 
die afhankelijk zijn van het 
boodschappermolecuul cAMP. 
Deze signaleringsroutes worden 
onder andere geactiveerd na 
toediening van de vasopressine-
analoog desmopressin. 
Desmopressin (ook wel DDAVP 
genoemd) wordt gebruikt om 
de hoeveelheid circulerend von 
Willebrandfactor (en indirect 
ook stollingsfactor VIII) te 
verhogen bij patiënten met een 
milde vorm van hemofilie en de 
ziekte van von Willebrand.
In het onderzoek hebben de 
onderzoekers een nieuwe 
signaleringsroute gevonden die 
betrokken is bij de secretie van 
Weibel-Palade bodies. Vast-
gesteld is dat Epac (Exchange 
protein activated by cAMP) 
een belangrijke rol speelt bij 
dit proces. Epac activeert het 
kleine GTP-bindende eiwit 
Rap1. Met behulp van massa-
spectrometrie is aangetoond dat 
P-Rex1 (Phosphatidylinositol-
3,4,5-triphosphate-dependent 
Rac exchange factor 1) een 
bindingspartner voor Rap1 is. 
Samenvattend heeft dit onder-
zoek een belangrijke bijdrage 
geleverd met betrekking tot een 
fysiologisch en therapeutisch 
relevante signaleringsroute voor 
de secretie van het stollingseiwit 
von Willebrandfactor.

www.sanquin.nl/proefchriften



Juni  Bloedbeeld  27  

First European Conference on 
Donor Health and Management 
(ECDHM)

Sanquin Spring Seminars 2015
Therapeutic Proteins

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

Op 23 en 24 april 2015 vindt 
weer het tweejaarlijkse Sanquin 
Spring Seminar plaats. Het on-
derwerp is Therapeutic Proteins.
Het Spring Seminar zal plaats-
vinden in het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen, 
Mauritskade 63, Amsterdam
Op dit moment wordt onder de 
bezielende leiding van prof. dr. 
Koen Mertens gewerkt aan het 
wetenschappelijk programma.
Reserveer de data vast in uw 
agenda.
U kunt te zijner tijd meer informa-
tie vinden op www.sanquin.nl/sss.

Agenda

Exposities Galerie Joghem

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

Juli/augustus
Rick Goudsmit
September
Lenneke van der Goot

www.exposities.sanquin.nl

Exposities
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Karin Bergstein
Kalender van de Levensverzekering Maatschappij Utrecht
Gemaakt bij G.J. Thieme in Arnhem, 1890
Chromolitho op papier en karton, 57 x 45 cm
Eigen collectie a.s.r.

“De rol van Sanquin ligt in de bloedvoor-
ziening, een duidelijke rol. De toekomst moet 
gericht zijn op kennis, kunde en kwaliteit. 
Wij hebben tenslotte de meest efficiënte 
bloedvoorziening van Europa” zegt Karin 
Bergstein, sinds 2012 lid van de Raad van 
Toezicht van Sanquin. 
Bergstein studeerde Medische Biologie aan 
de Universiteit van Utrecht. Zij deed onder 
andere onderzoek bij de afdelingen Neuro-
logie en Farmacokinetiek. Maar hoewel zij 
de studie erg leuk vond, miste zij de passie 
en het geduld om een goede onderzoeker te 
worden. Met de gedachte om ‘om te scholen’ 
startte Bergstein als management trainee bij 
ING Groep.
“Bij ING ben ik uiteindelijk negentien jaar 
gebleven en werd ik regelmatig gevraagd om 
een nieuwe uitdaging aan te gaan. In deze 
periode heb ik veel verschillende bedrijven 
en sectoren van dichtbij gezien en heb ik de 
gelegenheid gehad om een MBA af te ronden. 
Na verloop van tijd ga je managementposities 
invullen en ben ik erachter gekomen dat ik 
het heel leuk vond om met een team een 
businessprestatie neer te zetten. Het leukste 
was mijn internationale periode. Ik was in 
die periode CEO van de auto lease bedrijven 
van ING. Heel leerzaam om met verschil-
lende culturen samen te werken”.
In 2010 nam Bergstein een sabbatical om 
zich te oriënteren op het vervolg van haar 
loopbaan en of met haar ervaring een over-
stap naar haar oude passie, de zorg, mogelijk 
zou zijn. In deze periode kwam ze in contact 
met a.s.r. en werd gevraagd om deel uit te 
maken van de Raad van Bestuur: “a.s.r. is 
marktleider op het vlak van inkomens-
verzekeringen en is actief als zorgverzekeraar 
onder de labels Amersfoortse en Ditzo. Na de 
ineenstorting van Fortis is a.s.r. ook in handen 
gekomen van de Nederlandse overheid 
ondanks het feit dat het bedrijf financieel 
gezond was. Na jaren van aandeelhouders-
druk was er ruimte om zaken in balans te 
brengen en de focus te verleggen naar klanten, 
medewerkers en waardecreatie. Ik vond dit 
een mooie uitdaging en zo ben ik toch dichter 
bij de zorg terechtgekomen.”
“In 2012 heeft Jacques Schraven, de toenma-
lige voorzitter van de Raad van Toezicht van 

Sanquin, mij gevraagd voor de Raad van Toe-
zicht van Sanquin voor de rol die met name 
focust op de financiële gang van zaken. Ik was 
meteen enthousiast. Ik kende Sanquin uit 
mijn studietijd (toen nog CLB) en de jaren 
dat ik zelf donor ben geweest. De omvang en 
ambitie van de farma-activiteiten waren bij 
mij minder bekend. Het is heel inspirerend 
om naast je eigen werkomgeving betrokken 
te zijn bij een bedrijf als Sanquin. Iedere 
divisie bij Sanquin kent zijn eigen uitdagingen 
waar je je in moet verdiepen.”
Bergstein vormt samen met Arthur Lahr, 
mede-lid van de Raad van Toezicht met een 
farmaceutische achtergrond, de Audit 
Commissie. “Om cijfermatig een bedrijf te 
volgen moet je begrijpen in welke markt het 
bedrijf actief is. Je ziet in de cijfers de ontwik-
kelingen en waar mogelijke risico’s liggen. 
Dan moet je goed toetsen of de Raad van 
Bestuur zich bewust is van de risico’s en daar-
voor verschillende scenario’s heeft uitgedacht. 
De investeringen in de plasmageneesmiddelen 
fabriek zijn belangrijk in het licht van de 
langjarige contracten die Sanquin is aan-
gegaan. Als toezichthouder letten we op de 
kwetsbaarheid van die contracten, want als 
je risico’s neemt met de private activiteiten 
mag dat geen negatieve invloed hebben op 
de publieke taken en vice versa. Voorop staat 
de continuïteit van de bloedvoorziening. 
Het leuke van Sanquin vind ik de unieke 
combinatie van bloedvoorziening, research 
en farma-activiteiten, allemaal onder één 
dak. De hoge mate van maatschappelijke 
betrokkenheid is inspirerend.”

Karin Bergstein
Toekomst gericht op 
kennis, kunde en kwaliteit

Anneke de Regt

Profiel


