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Screening van bloeddonors op 
chronische Q-koorts niet nodig

Nieuwe test voor FNAIT Ontwikkeling NAT test voor 
detectie West Nile, Dengue 
en Chikungunya virus

In de periode 2007-2010 deden 
zich in Noord-Brabant, Zuid-
Limburg en Utrecht uitbraken 
van Coxiella burnetii infectie 
(Q-koorts) voor. Tienduizenden 
inwoners van deze gebieden 
werden met de bacterie geïnfec-
teerd. De infectie kan na de acute 
fase, die meestal subklinisch ver-
loopt, overgaan in een chroni-
sche infectie die vele jaren on-
opgemerkt kan blijven. Nu zich 
de afgelopen jaren in Nederland 
geen omvangrijke uitbraken 
van Q-koorts meer hebben 
voorgedaan, is het accent in de 
patiëntenzorg komen te liggen 
bij de diagnostiek en behande-
ling van chronische Q-koorts. 
Analoog hieraan zijn de zorgen 
voor de veiligheid van bloedpro-
ducten veranderd. Met acute Q-
koortsinfecties bij donors hoeft 
geen rekening meer te worden 
gehouden. Maar chronische, 
subklinische infecties zouden de 
bloedveiligheid nog wel kunnen 
bedreigen. Om die reden onder-
zocht Sanquin Research 2490 
donors in de afnamelocaties Oss 
en Veghel, waar sprake was van 
de hoogste infectiedruk van acute 
Q-koorts. Deze donors vormen 
58% van de donorpopulatie 
in het Q-koortskerngebied. Bij 
geen enkele donor werd een 
antistofprofiel gevonden dat 
overeenkwam met een chronische 
Q-koortsinfectie. Op basis van 
deze uitkomst heeft de Medische 
Adviesraad van Sanquin aan-
gegeven dat het niet nodig is 
om bloeddonaties te gaan 
screenen op aanwijzingen voor 
chronische Coxiella burnetii 
infectie.

Slot E, Hogema BM, Molier M, Zaaijer HL. 
Screening of blood donors for chronic 
Coxiella burnetii infection after large Q 
fever outbreaks. Transfusion 2014 Jun 12. 
[Epub ahead of print]

Foetale/neonatale alloimmuun 
trombocytopenie (FNAIT) wordt 
veroorzaakt door antistoffen 
van de moeder gericht tegen 
bloedgroepantigenen (humane 
plaatjes antigenen of HPA) op 
de trombocyten van haar kind. 
In 75%-80% van de gevallen 
wordt FNAIT veroorzaakt door 
antistoffen tegen HPA-1a, in 
10-15% door antistoffen tegen 
HPA-5b en in ongeveer 10% 
door antistoffen tegen andere 
HPA’s (m.n. tegen HPA-3a, HPA-
1b en tegen laag-frequente anti-
genen op trombocyten).
Naast de al bestaande test voor 
laboratoriumdiagnostiek bij ver-
denking op foetale/neonatale 
alloimmuun trombocytopenie 
(FNAIT, trombocytopenie van de 
pasgeborene), biedt Sanquin nu 
ook een nieuwe test aan indien 
foetale trombocytopenie op 
basis van soms slechts geringe 
afwijkingen bij het echoscopisch 
onderzoek in de zwangerschap 
wordt vermoed. Het onderzoek 
is specifiek bedoeld voor het pre-
nataal aantonen van maternale 
antistoffen tegen HPA-1a en -5b. 
Het is bekend dat alloimmuun 
trombocytopenie waarbij een 
foetale bloeding optreedt, met 
name wordt veroorzaakt door 
anti-HPA-1a, en in geval van 
een hoge antistoftiter door anti-
HPA-5b. Als met behulp van dit 
beperkte onderzoek geen mater-
nale HPA antistoffen worden 
aangetoond, wordt geadviseerd 
om bij blijvende sterke verden-
king (bv. door het aspect en 
plaats van de bloeding) en met 
name als er postnataal een 
neonatale trombocytopenie 
met transfusiebehoefte wordt 
aangetoond, het ‘reguliere’ 
uitgebreidere FNAIT onderzoek 
te laten verrichten.

Om de overdracht van infectie-
ziekten van bloeddonors naar 
ontvangers van het bloed te 
voorkomen, worden bloed-
donors die naar risicogebieden 
voor West Nile virus, Dengue 
virus en/of Chikungunya virus 
hebben gereisd na terugkomst 
voor 28 dagen uitgesloten van 
bloeddonatie.
Deze uitsluiting van reizende 
donors leidt tot nog toe tot een 
beperkt verlies van bloeddona-
ties. Als het verspreidingsgebied 
van de genoemde virussen zou 
toenemen, dan vervalt misschien 
de tijdelijke uitsluiting van 
terugkerende donors als bevei-
liging, omdat daarmee dan 
teveel donaties verloren zouden 
gaan. In een aantal landen in 
Europa met endemische West 
Nile koorts (Italië, Griekenland) 
is lokaal een nucleïnezuur am-
plificatie test (NAT) ingevoerd 
voor West Nile virus. Als West 
Nile virus NAT niet aantoon-
baar is, mag het bloed gebruikt 
worden voor bloedtransfusie. 
Uiteraard blijft tijdelijke uitslui-
ting veiliger dan een negatieve 
NAT uitslag, vanwege de kleine 
kans op een ‘windowdonatie’.
Sanquin doet onderzoek naar 
dit beleid en betrekt hierbij ook 
Dengue virus en Chikungunya 
virus. Daarnaast is Sanquin 
bezig met de ontwikkeling van 
een NAT test die tegelijkertijd 
het erfelijk materiaal van het 
West Nile, Dengue en Chikun-
gunya virus aantoont. Een 
studie zal worden opgezet om 
reizende bloeddonors te testen 
op de aanwezigheid van deze 
virussen.

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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Bloedbeeld

Het beeld
Hier staat een analysestation van het Moleculair Platform 
van Sanquin Diagnostiek. De barcodelezer rechts van het 
beeld wordt gebruikt om de identiteit van de analyseplaat 
vast te leggen als de bepaling start, daarna verschijnt de uit-
slag op het beeldscherm. Op dit scherm staat het resultaat 
van een kwantitatieve polymerase kettingreactie (PCR). 
De lichtblauwe lijnen zijn het resultaat van een standaard-
reeks met van links naar rechts een aflopende concentratie 
van het aan te tonen stukje DNA. In donkerblauw een 
onbekend monster waarin in dit geval het specifieke stukje 
DNA in een lage concentratie aanwezig is.

De boodschap
Op het Moleculair Platform wordt kwantitatieve PCR 
gebruikt om specifieke mutaties aan te tonen in bloed van 
behandelde leukemiepatiënten, en zo een schatting te maken 
van het aantal leukemische cellen in het bloed. Eén op tien-
duizend cellen kan nog worden waargenomen.

Het onderzoek
Er is veel interactie tussen de divisies Diagnostiek en Research 
op het Moleculair Platform. De divisie Research gebruikt 
de apparatuur en onderzoekt de mogelijkheid van nieuwe 
diagnostische bepalingen.

Zie ook het Innovatiekatern op blz. 11-14
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Niels Boone (Goes, 1978) studeerde farmacie aan 
de Universiteit van Utrecht. Daarna werkte hij als 
projectapotheker in de Apotheek Haagse Zieken-
huizen en vervolgens in het Universitair Medisch 
Centrum Maastricht. In 2008 begon hij met de 
opleiding tot ziekenhuisapotheker in Maastricht. 
Na afronding van deze studie werd hij ziekenhuis-
apotheker in Orbis Medisch Centrum in Sittard, 
waar hij nu tevens een promotieonderzoek doet 
naar het efficiënter inzetten van biologicals.
n.boone@orbisconcern.nl
https://www.linkedin.com/pub/niels-boone/2b/824/707

Desiree van der Kleij (Emmeloord, 1975) studeerde 
medische biologie aan de Universiteit van Amster-
dam. In 2003 promoveerde ze aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum op een onderzoek 
naar het remmende effect van vetten van de 
parasiet schistosoma op het menselijke immuun-
systeem. Daarna werd ze projectleider op het 
gebied van infectieziekten bij TNO Defensie en 
Veiligheid. Sinds augustus 2011 is zij laboratorium-
hoofd van de afdeling Biologicals van Sanquin 
Diagnostiek.
d.vanderkleij@sanquin.nl
nl.linkedin.com/pub/desiree-van-der-kleij/15/92a/853

Efficiënter gebruik 
biologicals moet kosten 
besparen

Diagnostiek

John Ekkelboom

Het Orbis Medisch Centrum (OMC) in Sittard 
wil biologicals efficiënter inzetten. De vraag 
is of dit met spiegel- en antistofbepalingen 
doelmatiger kan. Een optimale behandeling 
zal tevens een kostenbesparing opleveren. 
Het OMC gaat deze nieuwe benadering eerst 
bij reumapatiënten onderzoeken. Sanquin 
doet de bepalingen om de effectiviteit van 
de biologicals te analyseren.

Sinds 1 januari 2012 zijn de Nederlandse 
ziekenhuizen budgetverantwoordelijk voor 
onder andere een scala aan biologicals voor 
inflammatoire aandoeningen. Artsen werden 
voor die tijd nog nauwelijks geconfronteerd 
met de kosten van het prescriptiebeleid voor 
deze middelen. Er was immers sprake van een 
open-einde financiering. Dit ging gepaard met 
een stijging van de kosten. Om deze tendens 
een halt toe te roepen, besloot de overheid de 
kosten voor biologicals over te hevelen naar 
het geneesmiddelenbudget van de zieken-
huizen. Met een tevoren vastgesteld bedrag 
moeten zij voortaan zelf de financiering binnen 
de grenzen proberen te houden. Voor het Orbis 
Medisch Centrum (OMC) in Sittard was dat 
in 2012 de aanleiding om eens uitgebreid de 
werking en kosteneffectiviteit van biologicals 
onder de loep te nemen. Het ziekenhuis telt 
ongeveer 700 patiënten die biologicals 
gebruiken. Per patiënt kost een behandeling 
gemiddeld zo’n 17.000 euro per jaar. Alle 
reden om het gebruik van biologicals in kaart 
te brengen, te evalueren en waar mogelijk bij 
te sturen.

Reumatoïde artritis
Niels Boone, ziekenhuisapotheker in het OMC, 
hoopt over enkele jaren op dit onderzoek te 
promoveren. In eerste instantie beperkt hij 
zich tot de patiënten met reumatoïde artritis. 
Daarbij krijgt hij ondersteuning van prof. 
dr. Robert Landewé. Landewé is hoogleraar 
uitkomstenonderzoek reumatologie in het 
Amsterdams Medisch Centrum (AMC), 
reumatoloog in het Atrium Medisch Centrum 
in Heerlen en kwaliteitsfunctionaris binnen 
de Nederlandse Vereniging voor Reumato-
logie (NVR). Boone licht toe dat biologicals 
bij steeds meer indicaties worden ingezet, 
zoals bij inflammatoire darmziekten en 

psoriasis, maar dat binnen de reumatologie 
de gebruikskosten nog verreweg de overhand 
hebben. “Zo’n 60 procent van het budget 
voor biologicals met anti-inflammatoire 
werking gaat naar reumapatiënten. Vandaar 
dat we ons onderzoek voorlopig op deze 
groep toespitsen.”

Eerst wilde Boone van deze groep biological-
gebruikers de DAS-28 (Disease Activity Score) 
weten. Dit is een maat voor de activiteit van 
reumatoïde artritis. Hierbij wordt gekeken 
naar het aantal pijnlijke en gezwollen 
gewrichten, de bloedbezinkingswaarde en 
naar de ernst van de ziekte zoals de patiënt 
die ervaart. Boone liet de ICT-afdeling van 
zijn ziekenhuis een uitdraai maken van de 
gewenste gegevens uit de digitale patiënten-
dossiers. Daaruit bleek dat bij te weinig 
patiënten zo’n score was afgenomen en 
geregistreerd om op populatieniveau van een 
behandelpraktijk een indruk te krijgen van 
het effect van deze middelen. Dit was voor 
Boone reden om verder onderzoek te doen. 
Hij besloot patiënten eenmaal per drie 
maanden via een webbased applicatie een 
lijst te laten invullen met vragen over de 
belangrijkste ziektedomeinen bij reuma, te 
weten functionaliteit, pijn en de algehele 
gezondheidstoestand. Door gebruik te maken 
van de door de patiënt gerapporteerde ziekte-
last, kreeg hij in een korte periode van de 
hele populatie een impressie.

Meer vertrouwen bieden
Vervolgens vroeg Boone zich af hoe de uit-
komstmaten van dit patiëntgerapporteerde 
onderzoek en die van DAS-28 zich tot elkaar 
verhouden. Dit was volgens hem meteen 
een mooie gelegenheid om de waarde van 
biological- en antistofspiegels binnen de 
reumatologie nader te bestuderen. Desiree 
van der Kleij, laboratoriumhoofd van de 
afdeling Biologicals bij Sanquin Diagnostiek, 
bood haar expertise en diagnostische service 
voor dit project aan. “We hebben in het 
verleden in patiëntcohorten van samen-
werkingspartner Reade, een centrum voor 
revalidatiegeneeskunde en reumatologie, 
gekeken wat deze bepalingen kunnen 
betekenen. We merken echter nog steeds 
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Onderzoek

Jan Willem Smeenk en 
Katja van den Hurk

Donor 
InZicht

dat gebruikers soms wantrouwend zijn ten 
aanzien van de betekenis van onze studie-
resultaten voor hun eigen patiëntenpopulatie. 
Niels Boone kijkt nu naar de meerwaarde 
van onze bepalingen in de dagelijkse klinische 
praktijk van een perifeer ziekenhuis, waarbij 
Sanquin niet betrokken is bij de studieopzet. 
Het gaat dus om een onafhankelijke studie. 
We hopen daarmee potentiële gebruikers 
meer vertrouwen te bieden in de toegevoegde 
waarde van de biologicaltesten.” Ondanks 
die terughoudendheid stijgt volgens Van der 
Kleij het aantal aanvragen bij Sanquin voor 
deze testen de laatste jaren fors. In 2011 
waren dat er 6.000 en in 2013 maar liefst 
16.000. Ongeveer 30 procent van die aan-
vragen komt op conto van buitenlandse 
ziekenhuizen.

Moeizame start
Hoewel Sanquin inmiddels voor dertien bio-
logicals testen heeft ontwikkeld, waren voor 
Boone de spiegel- en antistofbepalingen 
van slechts drie biologicals van belang: 
etanercept, adalimumab en infliximab. Deze 
anti-reumatica, die door de te onderzoeken 
doelgroep worden gebruikt, zijn alle drie TNF-
blokkers. Over de resultaten van de testen 
kan de promovendus nog niet veel vertellen. 
Hij legt uit dat het onderzoek moeizaam op 
gang kwam. “We zijn pas in januari van dit 
jaar goed van start gegaan. Het is moeilijk 
om patiënten op het juiste moment te prikken. 
Ze dienen namelijk thuis de medicatie toe. 
Om een goede indruk te krijgen van de dal-
waarden, moet je hen vlak voor de volgende 
toediening prikken. Maar niet iedere patiënt 
presenteert zich op de polikliniek in dat 
stadium. Daardoor hebben we nu pas van 
twintig patiënten de spiegelbepalingen en 
antistoftiters. Dat is te weinig voor een 
algehele indruk.”

Wel kan Boone op individueel patiënten-
niveau iets over zijn bevindingen vertellen. 
Zo had de allereerste patiënt een niet-
aantoonbare spiegel en geen antistoffen, 
maar was hij volgens de klinische en de 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaat wel in 
remissie. Verdere behandeling was dus niet 
meer nodig. Voor enkele andere patiënten 

met een hoge ziekteactiviteit, maar met 
adequate spiegels zonder antistoffen, stelde 
Boone andere biologicals voor. In deze geval-
len heeft het geen zin om de therapie met het 
bestaande biological te intensiveren, licht hij 
toe. “Als we op deze manier meer patiënten 
volgen en data analyseren, kunnen we steeds 
beter inschatten wanneer we een spiegel- en 
antistofbepaling moeten inzetten en wanneer 
niet. Daar moet uiteindelijk een beleid voor 
komen. Ziekenhuizen zouden kunnen over-
wegen om hun eigen populatie biological-
gebruikers ook op deze wijze te screenen. 
Je hebt maar één patiënt nodig met een 
gunstige ziekteactiviteit en een niet-aantoon-
bare spiegel, dan heb je de screening voor de 
totale populatie al terugverdiend. Die patiënt 
hoef je immers niet meer te behandelen.’

Biosimilars
Boone ziet nog een mogelijkheid het gebruik 
van biologicals te optimaliseren. Hij is van 
plan om ook biosimilars in zijn onderzoek 
mee te nemen. Zo is het patent van infliximab 
afgelopen en mogen andere bedrijven dit 
geneesmiddel ook produceren. Het gevolg is 
dat vanaf begin volgend jaar zo’n generieke 
biological een stuk goedkoper wordt. Volgens 
Boone is er nogal weerstand bij specialisten 
om deze middelen in te zetten, wat hij deels 
onterecht vindt. “Op moleculair niveau is 
immers al uitvoerig aangetoond dat de bio-
similars vergelijkbaar zijn met het originator-
molecuul. In Noorwegen, waar het patent 
al langer is verlopen, blijken biosimilars 
een besparing van 45 procent op te leveren. 
Voor ons een reden om ze ook in te zetten.” 
Van der Kleij van Sanquin juicht deze stap 
toe. “In dat geval kunnen we patiënten die 
bestaande biologicals krijgen, vergelijken met 
patiënten die biosimilars gebruiken. Via onze 
bepalingen zien we dan of beide middelen 
even vaak antistoffen opwekken. Zo kunnen 
we mogelijk de scepsis bij artsen wegnemen.”

www.sanquin.nl/biologicals

Donor InZicht is een cohort studie, uitgevoerd 
door de afdeling Donorstudies van Sanquin 
Research en de Unit Donorzaken van Sanquin 
Bloedbank. Het onderzoek geeft onder meer 
inzicht in gedrag, motivatie en karakteristie-
ken van donors en gezondheidseffecten van 
doneren. Met deze data is Sanquin in de 
gelegenheid om werving en behoud van 
donors en het logistieke proces rond oproepen 
van donors te optimaliseren, rekening houdend 
met de gezondheid van de donor.

De twee enquêterondes (n=31.338 en 34.823 
(waarvan 22.132 ook aan ronde I meededen)) 
betroffen vragen op het gebied van demografie, 
donaties, leefstijl, gezinssamenstelling, gezond-
heid en ziekte. Deze data zijn gekoppeld aan 
de donordatabase met gegevens over alle 
donaties en donorkeuringen, inclusief risico-
gedrag met betrekking tot infectieziekten en 
bloeddruk- en hemoglobinemetingen. Dit 
jaar start een follow up (n=3000) waarbij 
DNA-onderzoek wordt gedaan en markers 
voor ijzermetabolisme worden bepaald. 
Daarnaast wordt gevraagd naar symptomen 
die kunnen wijzen op ijzergebrek.

Donor InZicht heeft zoveel data opgeleverd 
dat die binnen de onderzoeksgroep niet 
allemaal kunnen worden geanalyseerd. 
Naast onderzoeksvragen op het terrein van 
bloeddonatie en bloedtransfusie, kunnen 
ook vragen op het gebied van bijvoorbeeld 
volksgezondheid, sociale wetenschappen, 
demografie, epidemiologie, (bio)statistiek 
en hematologie met deze gegevens worden 
beantwoord. Sanquin stelt Donor InZicht 
data onder voorwaarden graag beschikbaar 
om (gezamenlijk) onderzoek mee te doen.

www.sanquin.nl/donorinsight of donorinzicht@sanquin.nl
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Cathrien Eggink
Pieter van der Meer
Dirk de Korte

Allogene oogdruppels 
lijken prima alternatief 
voor autologe oogdruppels

Service

Pieter Lomans

Voor bescherming en herstel van het hoorn-
vlies van extreem droge en beschadigde 
ogen worden vaak autologe oogdruppels 
gebruikt, gewonnen uit het bloed van de 
patiënt. De productie van autologe oog-
druppels heeft een aantal belangrijke nadelen, 
die zijn te ondervangen door allogene oog-
druppels gewonnen uit donorbloed. Sanquin 
gaat ze produceren en een onderzoek naar 
de veiligheid en werkzaamheid van de 
allogene oogdruppels staat later dit jaar 
gepland in het Radboudumc.

Sommigen mensen hebben last van droge 
ogen. Dat is erg vervelend, maar met oog-
druppels van de drogist zijn hun ogen vaak 
voldoende te bevochtigen en te beschermen. 
Anders is het gesteld met patiënten die 
extreem droge ogen hebben of bij wie het 
hoornvlies is beschadigd. Dan werken drogist-
druppels meestal niet meer voldoende.
“Het hoornvlies is het buitenste laagje van 
het oog”, zegt Cathrien Eggink, oogarts in het 
Nijmeegse Radboudumc. “Die laag wil je in 
perfecte conditie houden, omdat je voor een 
optimaal zicht daar ongehinderd doorheen 
moet kunnen kijken. Bij extreem droge 
ogen - die soms ontstaan bij aandoeningen 
zoals het syndroom van Sjögren, bepaalde 
blaarziekten of vormen van reumatoïde 
artritis - kan dat hoornvlies snel beschadigd 
raken. Daarnaast heb je ook mensen bij wie 
het hoornvlies door een ongeluk of andere 
oorzaak daadwerkelijk is beschadigd. In 
beide gevallen gebruik je bij voorkeur ‘echt’ 
traanvocht.”

Groeifactoren
Die voorkeur berust op het verschil in samen-
stelling. Drogistdruppels bestaan voorname-
lijk uit water en verdikkingsmiddel. Ons eigen 
traanvocht bevat veel meer ingrediënten, 
waaronder allerlei belangrijke eiwitten. 
“Vooral de mix van diverse groeifactoren in 
ons traanvocht is belangrijk”, zegt Eggink. 
“Deze groeifactoren herstellen actief de 
wondjes op het hoornvlies. Ze gaan litteken-
vorming en ongewenste ingroei van bloed-
vaatjes tegen en voorkomen zo een achteruit-
gang van het zicht.
Maar menselijk traanvocht is nergens te 

krijgen. Voor patiënten die het toch echt nodig 
hebben, is er echter een alternatief. Eggink: 
“Deze patiënten kunnen bloed geven. Dit 
bloed laten we stollen en uit de vloeibare rest 
winnen we het serum. Dit serum, dat wat 
samenstelling betreft veel gelijkenis vertoont 
met het traanvocht, gebruiken we dan als 
autologe serum oogdruppels. Afhankelijk van 
de hoeveelheid gegeven bloed en het verbruik 
van de oogdruppels kan de patiënt daar ge-
middeld zo’n vier tot zes weken mee vooruit.”

Haken en ogen
Zeker voor chronische patiënten is dat zowel 
fysiek als mentaal een belastende procedure. 
Als patiënt zijn ze de enige leverancier van 
hun eigen medicijn, dus moeten ze steeds 
opnieuw zelf bloed doneren voor hun eigen 
behandeling. De productie van bloed naar 
serum duurt al gauw een halve dag. Omdat 
maar een beperkt aantal ziekenhuizen in 
Nederland alles in huis heeft om dergelijke 
autologe serum oogdruppels te maken, 
komt daar voor de meeste patiënten nog een 
behoorlijke reistijd bij. Eggink: “Spoedproducties 
zijn bovendien vrij lastig, omdat we in het 
Radboudumc maar eenmaal per week serum-
druppels maken. Kortom, voor de patiënten 
zitten er nogal wat haken en ogen aan de 
productie van autologe serumdruppels.”
Samen met oogarts Eggink onderzoeken Dirk 
de Korte en Pieter van der Meer, respectievelijk 
manager en senior onderzoeker bij de afdeling 
Product- en Procesontwikkeling Bloedtrans-
fusietechnologie van Sanquin Bloedbank, 
nu een alternatief voor de autologe serum-
drumpels, namelijk allogene serumdruppels. 
Van der Meer: “We vroegen ons af of we 
oogdruppels van donorbloed kunnen maken, 
die in principe beschikbaar zijn voor iedere 
patiënt die ze nodig heeft. Bij een autoloog 
product heb je geen last van immunologische 
of allergische reacties, omdat het om lichaams-
eigen vloeistof gaat. Ook het probleem van 
virus- of bacterieoverdracht speelt dan niet. 
Maar hoe zit dat bij allogene serumdruppels? 
Die vragen moesten we in elk geval kunnen 
beantwoorden.”

Minimale risico’s
Geraadpleegde deskundigen menen op basis 
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van de beschikbare onderzoeksliteratuur dat 
de kans op allergische of immunologische 
reacties in het oog zeer klein is. Eggink: “Omdat 
hoornvliezen worden bewaard in kalfsserum, 
zijn er in het verleden wel eens oogdruppels 
van kalfsserum bij mensen getest. Dat leverde 
rode, geïrriteerde ogen op, maar bij serum-
druppels van mens naar mens lijkt die kans 
minimaal.”
De overdracht van virussen of bacteriën van 
donor naar ontvanger is een ander verhaal. 
Van der Meer: “Die kans op overdracht 
bestaat en die moet je dus zo klein mogelijk 
maken. Na de gebruikelijke testen op micro-
organismen vriezen we daarom het serum 
van de bloeddonors in. Omdat er een heel 
kleine kans bestaat dat iemand toch (recente-
lijk) geïnfecteerd is, zonder dat hij daar al 
last van heeft en zonder dat we dit al zien in 
het bloed. Komen de donors na de gebruike-
lijke termijn van een half jaar opnieuw bloed 
doneren, dan testen we ze opnieuw. Heeft 
hij of zij in de tussentijd geen overdraagbare 
infecties gehad en is ook deze nieuwe donatie 
in orde, dan weten we dat het serum van 
een half jaar geleden helemaal in orde is. 
De ingevroren allogene serum oogdruppels 
van hem of haar worden dan vrijgegeven 
voor gebruik.”

Logistiek
Er waren meer problemen op te lossen. Dirk 
de Korte: “Van één bloeddonatie kun je vol-
doende serum maken voor pakweg 200 flesjes. 
Die kunnen naar verschillende patiënten gaan. 
Als er wat mee gebeurt, hoe weet je dan van 
wie ze vandaan komen, hoe houd je de ver-
deling en het gebruik bij, enzovoort. Dat 
moeten we allemaal goed geregeld hebben. 
Ons automatiseringssysteem is ingericht op 
slechts enkele producten van één donatie, de 
oogdruppels als product zijn daar weer wat 
lastiger in onder te brengen. Dus moeten we 
dat systeem aanpassen of een structuur beden-
ken waarmee we toch gemakkelijk met deze 
aantallen en verdeling kunnen omgaan.”
Ook de donors moeten worden gevraagd of 
ze aan deze toepassing willen meewerken. 
De Korte: “Normaal gesproken maken we 
producten die gericht zijn op intraveneuze toe-
diening. Bloedproducten voor patiënten die 

bloed of een bestanddeel daarvan nodig heb-
ben. Voor de oogdruppels gaat het gedoneerde 
bloed helemaal op aan de productie van het 
serum. Dat is een indirecte toepassing. Is het 
nog wel een bloedproduct als je het in het 
oog gaat druppelen? Ja, want het valt onder 
de wet inzake bloedvoorziening. Maar net als 
bij het gebruik van bijvoorbeeld stamcellen en 
andere (bewerkte) celproducten komen ook 
oogdruppels ‘gevoelsmatig’ toch wat verder 
van de directe bloedproducten af te staan. Dat 
moet je, samen met de donors maar ook met 
de mensen die werken bij Sanquin, kunnen 
plaatsen.”

Patiëntenonderzoek
De eerste allogene serum oogdruppels zijn 
ingevroren en kunnen later dit jaar worden 
gebruikt voor klinisch onderzoek bij een 
eerste groep patiënten van het Radboudumc. 
Mogelijk sluiten nog een of meer ziekenhuizen 
zich aan bij het onderzoek. Van der Meer: 
“De deelnemende patiënten gebruiken een 
periode hun eigen autologe oogdruppels, 
gevolgd door een periode waarin ze allogene 
oogdruppels gebruiken. Of net andersom. 
De patiënten weten niet wanneer ze welk 
product gebruiken. Eggink en haar collega’s 
kunnen zo in kaart brengen of de allogene 
producten veilig zijn, of ze even goed werken 
als de autologe druppels, enzovoort.”
Door Sanquin wordt onder andere onderzocht 
hoe lang het allogene serum zonder kwaliteits-
verlies is te bewaren. De Korte: “We bewaren 
al serum voor andere doeleinden, bijvoor-
beeld als groeimedium voor cellen waarin 
de groeifactoren ook heel belangrijk zijn. 
Dit serum kunnen we, ingevroren bij min 
25 graden Celsius, zonder kwaliteitsverlies 
gemakkelijk twee jaar bewaren. We onder-
zoeken nu of serum ook goed blijft in de veel 
kleinere porties van anderhalve milliliter die 
we nu voor de oogpatiënten opslaan.”
Het zou mooi zijn als het onderzoek positief 
uitvalt en Sanquin inderdaad allogene oog-
druppels kan gaan aanbieden. Eggink: “Stel 
je voor, je bent patiënt, je hebt oogdruppels 
nodig en die kun je gewoon bestellen. Dat is 
een service waar je gelukkig van wordt. Veel 
patiënten zouden dat fantastisch vinden.”

Cathrien Eggink (Groningen, 1956) studeerde in Groningen 
geneeskunde en werd in Nijmegen opgeleid tot oogarts. 
Sinds 1988 werkt zij in het Radboudumc. Zij promoveerde in 
2000. Haar aandachtsgebied is in de eerste plaats de behan-
deling van aandoeningen van het hoornvlies, maar zij is 
tevens specialist op alle onderdelen van de voorzijde van het 
oog, bij volwassenen en ook kinderen.
Cathrien.Eggink@radboudumc.nl

Pieter van der Meer (Drachten, 1970) is medisch bioloog 
en promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit op het 
onderwerp van nieuwe ontwikkelingen in bloedcomponenten-
technologie. Hij bleef verbonden aan Sanquin Bloedbank, 
thans als senior onderzoeker bij de afdeling Product- en 
Procesontwikkeling van Sanquin Bloedbank. Sinds 2007 leidt 
hij het Conventional Components team van de BEST groep, 
een internationaal samenwerkingsverband van wetenschap-
pers. Vanaf 2009 is hij in deeltijd werkzaam bij de afdeling 
Clinical Transfusion Research van Sanquin Research.
p.vandermeer@sanquin.nl

Dirk de Korte (Dirksland, 1955) werkt sinds 1981 bij Sanquin 
Research. Sinds 2007 is hij manager Product- & Proces-
ontwikkeling Bloedtransfusietechnologie in Amsterdam. 
Hij studeerde biochemie aan de Universiteit van Utrecht en 
promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. De Korte 
is gespecialiseerd in toegepast onderzoek, (co-)development 
van nieuwe producten voor bloedtransfusiegeneeskunde en 
het vertalen van vragen van bedrijven in onderzoeksprojecten.
d.dekorte@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/in/dirkdekorte
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Europees onderzoek naar 
pre-screening nieuwe donors
Elke transmissie telt!

Veiligheid

Maarten Evenblij

“We zijn in Europa altijd bezig met het 
verbeteren van de veiligheid van bloedtrans-
fusies. Dat betekent dat elk geval van een 
besmetting door donorbloed onze volledige 
aandacht heeft, zeker als het gaat om de 
overdracht van hiv.” En dat was het geval in 
2013, toen een patiënt in Oostenrijk werd 
besmet via een nieuwe bloeddonor. Dr. Gilles 
Folléa, Executive Director European Blood 
Alliance erkent dat er grotere risico’s in het 
leven zijn, maar wil alles doen om dit soort 
besmettingen te voorkomen. “Het gaat 
hier om één besmetting met hiv op ruim 
20 miljoen Europese donaties per jaar. 
De samenleving, en dus ook de Europese 
Unie, stelt echter zeer hoge veiligheidsnormen 
voor bloedtransfusies.” Discussies over de 
betreffende besmetting hebben geleid tot 
een Europees onderzoek naar de waarde 
van een strengere selectie en controle van 
donors. In het bijzonder van nieuwe donors. 
Sanquin heeft daarvoor een vooronderzoek 
gedaan dat dit najaar wordt gepubliceerd in 
het tijdschrift Tranfusion.

De besmetting in Oostenrijk is wellicht 
ontstaan door een zogenoemde ‘testzoeker’: 
iemand die een risico op een infectie heeft 
gelopen, bijvoorbeeld door onveilige seks of 
intraveneus druggebruik, en zich als bloed-
donor meldt omdat zijn of haar bloed dan 
ook wordt gecontroleerd op virussen als hiv 
en hepatitis. Folléa: “Het zou mooi zijn als 
zulke testzoekers zouden laten weten dat ze 
mogelijk besmet zijn, maar dat gebeurt niet. 
Ze zijn onzeker en durven de waarheid niet te 
vertellen. Daardoor kan hun donatie het virus 
bevatten zonder dat wij dat kunnen vaststellen, 
zoals is gebeurd bij deze Oostenrijkse vrouw. 
We weten het overigens niet zeker, want 
ze heeft nooit precies willen zeggen wat er 
is gebeurd.” Als iemand na een transfusie 
besmet raakt, bestaat er geen test om direct 
aan te tonen waar het virus vandaan komt, 
hoewel er tegenwoordig mogelijkheden zijn 
een genetische vingerafdruk van het virus te 
maken. Via ‘hemovigilantie’, het systematisch 
volgen van mogelijke bijwerkingen van een 
transfusie, kan de bron worden opgespoord. 
Het is overigens al langer bekend dat nieuwe 
donors vaker een (oude) besmetting bij 

zich dragen dan reeds bekende donors, die 
immers zijn geselecteerd. Of nieuwe donors 
ook vaker een recente besmetting hebben, is 
onbekend.

Windowdonatie
Tussen de infectie met een virus en de moge-
lijke detectie ervan ligt een periode dat het 
virus ongemerkt overdraagbaar is. Hoe lang 
die windowfase is, hangt af van het virus en 
de gebruikte test. Voor hiv geldt bij toepassing 
van de gebruikelijke serologische standaard-
test, die de immuunafweer meet, een periode 
van gemiddeld drie weken. Bij hepatitis B en 
C worden zo’n twee maanden aangehouden 
(59 en 66 dagen) voor serologische screening. 
Omdat de immunologische tests pas relatief 
laat een infectie kunnen aantonen, gebruiken 
bloedbanken een extra test, die het DNA of 
RNA van het virus meet. Deze zogeheten NAT 
(nucleic acid test) wordt toegepast op een 
pool van diverse bloeddonaties tegelijkertijd. 
Daarmee wordt de windowperiode tussen de 
infectie en mogelijke detectie van het virus 
aanzienlijk bekort. De Europese Commissie 
heeft het Europees Centrum voor Ziekte-
preventie en -bestrijding (ECDC) gevraagd 
te onderzoeken in hoeverre windowdonaties 
voorkomen kunnen worden door het bloed 
van nieuwe donors te testen enkele weken 
voor hun eerste donatie. In Nederland, De-
nemarken, Zweden en Luxemburg is daar al 
ervaring mee, evenals in een deel van Italië. 
De ECDC heeft de EBA, de European Blood 
Alliance, die de nationale organisaties voor 
de bloedvoorziening in de EU ondersteunt, 
gevraagd mee te doen met deze studie.

Vooronderzoek Sanquin
“Wij hebben op basis van de Nederlandse 
testresultaten van de jaren 2009-2013 gekeken 
of er recente infecties zitten bij de nieuwe 
donors”, zegt Ryanne Lieshout, secretaris 
bij de EBA-EID-monitor en onderzoeker bij 
de afdeling Bloedoverdraagbare Infecties 
van Sanquin Research. “In de onderzochte 
periode was het percentage recente hepa-
titis B infecties bij nieuwe donors tien keer 
hoger in vergelijking met bekende donors. 
Via onze huidige NAT-screening in pools van 
zes donaties wordt een hiv-infectie binnen 

Gilles Folléa (Bourgoin-Jallieu, Frankrijk, 1949) is 
opgeleid als klinisch hematoloog en immunoloog 
in Montepellier en Lyon, en specialiseerde zich 
later in de medische biologie en transfusiegenees-
kunde. In 1997 schreef Folléa een transfusie-
geneeskundig proefschrift. Van 1985 tot 1998 
werkte hij in diverse functies bij de Bloedvoor-
ziening in Straatsburg (ondermeer als hoofd van 
de fractioneringsfabriek en van de transfusie-
geneeskunde) en tot 2010 als directeur van de 
bloedbank in Nantes. In 2010 werd Folléa direc-
teur van de European Blood Alliance in Brussel.
g.follea@europeanbloodalliance.eu

Ryanne Lieshout (Hardenberg, 1969) studeerde 
geneeskunde aan het Erasmus MC Rotterdam en 
werkte als arts-assistent radiotherapie, interne 
geneeskunde en oncologie. In 2000 kwam ze als 
donorarts bij Sanquin, werd transfusiegenees-
kundige en kwam in 2010 bij de Concernstaf-
afdeling Medische Zaken, onder meer als secretaris 
van de Werkgroep Opdoemende Bloedoverdraag-
bare Infectieziekten (WOBI). Lieshout is bij de 
European Blood Alliance secretaris van de groep 
die zich bezig houdt met Emerging Diseases en 
promovendus bij de researchafdeling Bloedover-
draagbare Infecties.
r.lieshout@sanquin.nl
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elf dagen gevonden, een hepatitis B infectie 
binnen 23 dagen en hepatitis C binnen vijf 
dagen. Die getallen kunnen echter per land 
verschillen, afhankelijk van de gebruikte test 
en de grootte van de geteste donatiepool. 
In Nederland is dus een periode van vier 
weken dat donors nog niet doneren voldoende 
om een windowdonatie te vermijden.”
Uit het Sanquin-onderzoek onder bijna 178 
duizend kandidaat-donors, ruim 144 duizend 
nieuwe donors en ruim 4 miljoen mensen
die vaker bloed doneerden, blijkt dat bij zes 
kandidaat-donors een acute hepatitis B 
infectie werd vastgesteld in het pre-donatie 
monster. Eén donor die bij pre-screening 
negatief testte voor hiv bleek bij zijn donatie 
29 dagen later wel positief te testen voor 
antistoffen en hiv-RNA. Ook werd de incidentie 
van diverse infecties bepaald onder kandi-
daat-donors en bij mensen die voor het eerst 
of al vaker bloed doneerden. Lieshout: “Wij 
concluderen dat het vooraf screenen van het 
bloed van nieuwe donors in eerste instantie 
kan leiden tot het verlies van donaties, maar 
dat je er wel recente niet-ontdekte infecties 
door windowdonaties mee kunt voorkomen. 
Een ander voordeel van deze meer intensieve 
twee-staps donorbenadering is dat donors 
uitgebreid geïnformeerd worden over donor-
schap en de risico’s op infectieziekten. Deze 
donoreducatie vergroot de betrokkenheid en 
trouw van donors.“

Europees onderzoek
Of deze pre-donatie screening ook in de 
praktijk zinvol is als aanvullende veiligheids-
maatregel moet nog blijken uit verder onder-
zoek. Wat goed lijkt te werken in Nederland 
kan elders anders uitpakken door andere 
gewoonten, cultuur en risico’s. Daarom is 
een Europese studie van start gegaan onder 
leiding van het Europees Centrum voor 
Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). 
Folléa: “We zijn nu op zoek naar de weten-
schappelijke basis om zo’n maatregel wel of 
niet in te voeren in de EU. Omdat in Neder-
land in de onderzochte periode slechts weinig 
gevallen van windowdonatie zijn gevonden 
doordat het totale aantal geïnfecteerde 
donors klein was, hebben we het onderzoek 
uitgebreid naar andere landen. Daarvoor zijn 

we bij de lidstaten een vragen-lijstonderzoek 
begonnen over de periode 2010-2013. In dit 
onderzoek, dat in juni 2014 begon, vragen 
we naar de praktijk van selectie, screening en 
pre-screening van donors en donaties op in-
fectieziekten en het relatieve aantal infecties 
dat wordt vastgesteld.”
Lieshout: “We willen graag weten of landen 
hun donors van te voren testen of dat ze dat 
gedeeltelijk doen, hoe ze dat doen – bijvoor-
beeld hoe lang ze wachten tussen de eerste 
en tweede test – welke tests ze daarvoor 
gebruiken en hoeveel donors ze verliezen 
door de pre-screening. Natuurlijk willen we 
ook weten hoeveel infecties ze op deze wijze 
opsporen en vooral hoeveel donors positief 
testen na een aanvankelijk negatieve eerste 
test. Daarbij concentreren we ons op hiv, 
hepatitis B en hepatitis C.” De aanwezigheid 
van de betreffende virusinfecties in bloed-
donaties hangt natuurlijk ook af van de 
mate waarin deze infecties voorkomen in de 
algemene bevolking. De onderzoekers zijn 
benieuwd in hoeverre de screeningsmaat-
regelen die de diverse nationale bloedinstan-
ties in Europa hanteren succesvol zijn, ook in 
gebieden waar bijvoorbeeld hepatitis vaker 
voorkomt.

Kosteneffectiviteit maatregelen
Lieshout: “Uit ons onderzoek in Nederland 
blijkt dat bij nieuwe donors het aantal 
infecties met hepatitis B aanzienlijk, wel tien 
keer, hoger is dan bij mensen die al langer 
doneren. Voor hiv en hepatitis C is dat niet 
het geval. Een belangrijke vraag is of het 
introduceren van een pre-screeningstest op 
hiv en hepatitis er toe zal leiden dat meer 
testzoekers zich melden bij de bloedbanken, 
en als dat het geval is of dat erg is en ook de 
veiligheid van de bloedtransfusie in gevaar 
brengt.” Folléa: “In dit Europese onderzoek 
richten we ons op de detectie van overdraag-
bare aandoeningen. Met daarna de nadruk 
op de kosteneffectiviteit van maatregelen ten 
aanzien van de veiligheid van bloeddonaties. 
Zoals al eerder gezegd, is die kosteneffectivi-
teit echter een relatief begrip, want bloed is 
een bijzonder product. In feite accepteert de 
samenleving absoluut geen risico’s als het 
gaat om bloedtransfusies. Hoewel we weten 

dat het in de praktijk onmogelijk is te komen 
tot ‘nul risico’, streven we daar wel naar. 
Daarvan is dit onderzoek een voorbeeld.”
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Recente publicaties

Onderzoek

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

Afweer tegen schimmels
Gazendam RP, Van Hamme JL, Tool ATJ, Van Houdt M, 

Verkuijlen PJJ, Herbst M, Liese JG,Van de Veerdonk FL, Roos 

D, Van den Berg TK, KuijpersTW. Two independent killing 

mechanisms of Candida albicans by human neutrop-

hils: evidence from innate immunity defects. Blood 2014; 

124(4):590-7.

De laatste tientallen jaren neemt het aantal 
invasieve schimmelinfecties met hoge morta-
liteit enorm toe, met name bij patiënten met 
immuundefecten als gevolg van immuun-
suppressie of chemotherapie geïnduceerde 
neutropenie. Neutrofiele granulocyten 
(neutrofielen) zijn sterk betrokken bij de 
afweer tegen schimmels.
Gebaseerd op studies met neutrofielen van 
patiënten met een genetisch defect hebben 
Roel Gazendam (afdeling Bloedcel Research) 
en collega’s van Sanquin, AMC, UMCN en 
Würzburg bewijs gevonden dat humane 
neutrofielen via twee afzonderlijke en onaf-
hankelijke fagolysosomale mechanismen 
Candida albans opruimen. Niet-geöpsoniseerd 
doden van C albicans is afhankelijk van 
complementreceptor 3 (CR3) en het signaal-
eiwit CARD9, maar niet van de receptor 
dectine-1. Geöpsiniseerd doden van Candida 
is afhankelijk van Fc-gamma receptoren, 
proteïnekinase-C en NADPH-oxidase activiteit. 
Deze resultaten geven fundamenteel nieuwe 
inzichten in de pathofysiologie die ten grond-
slag ligt aan immunologische defecten van 
het schimmeldodende mechanisme van 
humane neutrofielen. Verder onderzoek naar de 
moleculaire signaalroutes is nodig voor het 
identificeren van nieuwe aangrijpingspunten 
voor innovatieve antischimmeltherapieën.

Weibel-Palade Body exocytose
Van Breevoort D, Snijders AP, Hellen N, Weckhuysen S, Van 

Hooren KW, Eikenboom J, Valentijn K, Fernandez-Borja M, 

Ceulemans B, De Jonghe P, Voorberg JJ Hannah M, Carter T, 

Bierings R. STXBP1 promotes Weibel-Palade body exocytosis 

through its interaction with the Rab27A effector Slp4-a. 

Blood 2014; 123(20):3185-94.

Endotheelcellen die de wand van alle bloed-
vaten bekleden zorgen voor een dynamische 
barrière die een belangrijke rol speelt bij het 
in stand houden van de vasculaire hemostase. 
Zij bevatten Weibel-Palade bodies (WPB) die 
in staat zijn om een vooraf gesynthetiseerde 
cocktail van hemostatische, ontstekings- en 
angiogenese-mediatoren op te slaan en vrij 
te geven in reactie op activatie, beschadiging 
of stress van het endotheel. Dorothée van 
Breevoort (afdeling Plasma Eiwitten) en 
collega’s hebben een deel van het mechanisme 
opgelost achter deze WPB exocytose. Het 
GTPase Rab27A speelt hierbij een sleutelrol, 
in combinatie met myosinVIIa and Rab-
interacting protein (MyRIP), protein unc-13 
homolog D (Munc 13-4) en synaptotagmin-like 
protein 4-a (Slp4-a). Slp4-a rekruteert hiertoe 
syntaxin-binding protein 1 (STXBP1). Verder 
is gevonden dat endotheelcellen die haplo-
insufficiënt zijn voor STXBP1 een verminderde 
WPB exocytose laten zien. Eerder onderzoek 
heeft aangetoond dat het soluble NSF attach-
ment protein Receptor (SNARE) complex een 
rol speelt bij het vrijkomen van vaso-actieve 
stoffen in bloedvaten. Van Breevoort et al. 
laten verder zien dat er relatie bestaat tussen 
het Rab27A-Slp4-a complex op WPB en het 
SNARE complex. Daarmee wordt aannemelijk 
gemaakt dat het Rab27A-Slp4-a complex via 
interactie met STXBP1 het vrijkomen van vaso-
actieve stoffen in het bloedvat beïnvloedt.

Reactiviteit pathogeengereduceerde plaatjes-
concentraten
Zeddies S, De Cuyper IM, Van der Meer PF, Daal BB, De Korte 

D, Gutiérrez L, Thijssen-Timmer DC. Pathogen reduction tre-

atment using riboflavin and ultraviolet light impairs platelet 

reactivity toward specific agonists in vitro. Transfusion, 2014 

Apr 1 [Epub ahead of print].

Pathogeenreducerende behandeling (PRB) 
van plaatjesconcentraten is van groot be-
lang, gezien de beperkte houdbaarheid van 
7 dagen. Uitgebreide screening op micro-
organismen en protozoa is binnen deze 
termijn een uitdaging. Verschillende PRBs 
zijn gebaseerd op het gebruik van UV-straling, 
al dan niet in combinatie met crosslinking 
agentia. De Mirasol-behandeling is een 
combinatie van riboflavine (Vitamine B) met 
daaropvolgende UV-belichting. Dit induceert 

schade aan celkernen op drie verschillende 
manieren. Mirasol-behandeling leidt tot 
verhoogde P-selectine expressie en toename 
in het gebruik van zuurstof en glucose door 
rustende plaatjes. Sabrinba Zeddies en 
collega’s van Sanquin Research en Sanquin 
Bloedbank hebben de effecten onderzocht 
van de Mirasol-behandeling op de plaatjes-
activatie. De onderzoekers tonen aan dat 
Mirasol-behandeling leidt tot hyperreactieve 
plaatjes, mogelijk als gevolg van voortdurende 
degranulatie gedurende de bewaartijd. Bij 
acute stimulatie van de plaatjes beïnvloedt 
dit wel de spreiding maar niet overduidelijk 
de micro-aggregatie. In hoeverre dit klinisch 
van belang is moet nader worden onder-
zocht. De eerste resultaten van een patiënten-
studie laten een lager increment zien met 
Mirasol-behandelde plaatjes dan met controle 
plaatjesconcentraten. Een grote studie naar 
het effect van bewaarduur op increment na 
transfusie en de klinische consequenties daar-
van wordt op dit moment uitgevoerd, met 
bloeding als primair eindpunt.



Innovatie

Het Moleculair Platform

Wat is het?
Het Moleculair Platform is een centrale facilteit waar alle 
moleculaire diagnostiek wordt uitgevoerd die Sanquin 
aanbiedt zoals HLA typering, leukemiediagnostiek, rode 
bloedcel afwijkingen en bloedstollingsziekten.

Wat kun je ermee?
De patiëntgegevens worden met een barcode lezer 
ingescand. Daarna isoleren de pipetteerrobots DNA in 
de gewenste hoeveelheid of concentratie, en zetten ze de 
bepalingen zo efficiënt mogelijk in. De uitslagen worden 
in de computers opgeslagen en blijven gekoppeld aan de 
specifieke barcode van de patiënt.

Wat is het resultaat, wat komt er uit
De expressie van specifieke genen wordt bepaald met 
kwantitatieve polymerase kettingreactie (real-time PCR), 
en mutaties in het DNA worden bepaald met Sanger 
Sequencen of door hybridisatie. De data worden geanaly-
seerd, waarna de uitslag gerapporteerd wordt aan de klant. 
Er wordt een groot aantal verschillende bepalingen gedaan, 
bijvoorbeeld het bepalen van het HLA van donors of de 
aanwezigheid van een leukemie-specifiek fusiegen in het 
bloed en beenmerg van een patiënt (zie blz. 3).

Wat is de innovatie?
Het koppelen van pipetteerrobots verhoogt de kwaliteit van 
de diagnostiek omdat de werkprocessen vanaf het begin tot 
het eind geautomatiseerd zijn en gevolgd kunnen worden. 

Een pipetteerrobot 
isoleert DNA. Er 
kunnen 24 samples 
tegelijkertijd worden 
geïsoleerd. Aan de 
ronde plastic tips 
hangen bolletjes 
bestaande uit 
magnetische beads 
met daaraan DNA 
geëxtraheerd uit 
bloed. De tips 
bewegen verticaal, 
de 24 wells plaat 
beweegt horizon-
taal.



Het startpunt van alle bepalingen. De klanten kunnen patiënt- 
of donormateriaal aanleveren in allerlei buizen. De barcode 
wordt ingelezen en daarna pipetteert de robot 3 ml bloed 
direct vanuit de bloedbuis in de reactiewells die erachter 
staan opgesteld.





De robot interface communiceert met de operator en voert 
autonoom uit. De automatisering verhoogt zowel de effici-
entie als de nauwkeurigheid.

Hoe deden we dat vroeger?
Toen werden moleculaire bepalingen met de hand ingezet 
aan de hand van papieren werklijsten. Om fouten te vermijden 
werden bepaalde stappen met twee analisten ingezet. Eén ana-
list pipetteert en de ander controleert of de stappen goed wor-
den doorlopen. Bovendien werd de diagnostiek in verschillende 
laboratoria uitgevoerd, die ieder eigen apparatuur beheerden.

Wie werken er mee?
Het Moleculair Platform is geïntegreerd in Sanquin Diagnos-
tiek en is toegankelijk voor alle medewerkers van de divisies 

Diagnostiek en Research. Het Moleculair Platform wordt 
geleid door Ellen van der Schoot. Richard van Hien heeft het 
dagelijks beheer.

Wat betekent het voor de medische wereld?
Het Moleculair Platform faciliteert verschillende afdelingen 
binnen Sanquin Diagnostiek, die op hun beurt externe 
klanten bedienen waaronder ziekenhuizen in het hele land. 
De verhoogde kwaliteit en efficiëntie geven ruimte om te 
investeren in de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden.

Zie ook het artikel over de HLA diagnostiek en het Moleculair Platform in het 
Laboratorium magazine nr. 5, 2014: Frontrunner in ISO 15189:2012.

www.sanquin.nl/innovatie

Voorbereiden van 
een bepaling. De 
robot pipetteert de 
juiste hoeveelheid 
van verschillende op-
lossingen en brengt 
die gezamenlijk over 
naar de well waarin 
de reactie plaats 
vindt.
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Ingeborg Steneker

Huidige functie
VP, General Manager, HQ Operations bij Genzyme
Promotiejaar
1992
Titel proefschrift
Leukocyte depletion from fresh red cell concentrates by 
fiber filtration: Filtration Mechanisms
Promotor
Prof. dr. T. Sminia
Co-promotores
Dr. T.J. Biewenga
Dr. H.K. Prins

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.

Ingeborg Steneker (Roermond, 1964) studeerde 
biologie aan de Vrije Universiteit. Na haar 
afstuderen kwam ze in contact met Terumo, 
dat een studie wilde doen hoe leukocyten aan 
een filter plakken. De studie werd voor 50% 
via een STIP-subsidie van het Ministerie van 
Economische Zaken gefinancierd en de rest 
kwam van de industrie. “Ik kwam toen in 
contact met Hans Loos en Peter Prins van het 
CLB die mij vroegen of ik met hen die studie 
wilde doen. Zo startte ik mijn promotie-onder-
zoek. Het was heel praktisch gericht onderzoek. 
Tijdens mijn onderzoek hielp ik hen ook met 
kwaliteitscontroles. Echt basaal onderzoek 
lag mij ook niet. Ik vind het heel prettig om 
te zien wat je onderzoek betekent en hoe je 
dat uitlegt aan leken. Bruggen bouwen heeft 
mij in mijn latere carrière altijd geholpen.”

Wat heeft Sanquin betekend voor uw carrière?
“Als AIO had ik enorm veel vrijheid, tijd om te 
leren en kwam ik met veel mensen in contact. 
Ik kreeg een breed netwerk. We hebben zo 
veel plezier gehad en zo veel gelachen. Ik was 
bij het CLB diep onder de indruk van de passie 
van collega’s voor hun vak en dat heeft me 
geïnspireerd. Iedereen respecteerde elkaar, 
dat heb ik zo nooit meer terug gevonden. Het 
onderzoek heeft mijn interesse gewekt voor 
de managementkant. 

Hoe is uw loopbaan na Sanquin verlopen?
Na haar promotie heeft Steneker tot 1996 als 
Manager Kwaliteitsborging bij de Bloedbank 
Amsterdam gewerkt omdat de bloedbanken 
in die tijd ook volgens GMP normen moesten 
gaan werken. “Dat was een nieuwe functie, 
hoe maken we bloed veilig, hoe worden de 
processen bij de bloedbank geborgd, etc. Ik heb 
altijd banen gehad waar iets opgezet moest 
worden dat er nog niet was. Marleen de Bruijn 
en Jeroen de Wit (Raad van Bestuur van 
Sanquin) hebben me in 1996 geïntroduceerd 
bij Els Borst, die toen minister van VWS was.” 
Steneker heeft bij VWS gewerkt als beleidsmede-
werker en later als hoofd van de afdeling 

medische technologie. “In het begin had ik het 
bij de overheid erg moeilijk en vond dat ik daar 
niet paste. Ik had geen bestuurlijke ervaring en 
mijn pro-actieve instelling kwam in botsing met 
de cultuur van het ministerie. Bij het ministerie 
heb ik geleerd om dingen te verbinden en in 
een grotere context uit te leggen: bruggen 
bouwen met het veld. Het praktisch inzicht 
voor mens en patiënt en dat je het niet alleen 
kunt, maar daar een team voor nodig hebt, is 
een leidraad voor mijn carrière. Uiteindelijk 
heb ik bij VWS toch dingen kunnen veranderen 
en daar ben ik trots op.”

Wat doet u nu?
In 2002 koos Steneker voor het bedrijfsleven 
en ging naar Genzyme als directeur Kwaliteit 
Europa. Genzyme was begonnen in 1981 als 
een biotech start-up. Die pioniers- en onderne-
mingsgeest was in 2002 nog steeds voelbaar. 
Bij de klinische studies en het op de markt 
brengen van de producten kwam veel regel-
geving te pas. “Mijn taak was om mensen met 
een pioniersgeest te overtuigen van het belang 
van kwaliteit. Na zeven jaar was me dat gelukt. 
Na negen jaar ben ik naar het Global Quality 
Strategy Office in Boston gegaan. Dat was 
wennen om met zoveel verschillende culturen 
te werken. Binnen Europa een kwaliteits-
systeem opzetten ging nog wel, maar werken 
met Azië, Latijns-Amerika en de VS is toch 
heel anders. In die twee jaar heb ik extreem 
veel gereisd. Na de overname door Sanofi heb 
ik nog een tijd in Parijs gewerkt. Toen kreeg 
ik de kans om de General Manager van het 
hoofdkantoor van Genzyme in Naarden te 
worden. Een nieuwe functie. Daar kwam alles 
wat ik in al die jaren in alle verschillende 
functies heb geleerd weer bij elkaar, het met 
meerdere culturen werken (50% van de mede-
werkers is niet Nederlands), beleid overbrengen 
en vooral met mensen bezig zijn. Mijn uiteinde-
lijke doel is om ooit weer in een bestuurlijke 
functie in de Nederlandse gezondheidszorg te 
werken, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, want 
de cirkel is nog niet rond.”

Heeft u in uw werk nog te maken met Sanquin?
In mijn werk heb ik geen contacten met 
Sanquin, maar ik zie mensen nog wel op hun 
afscheidsrecepties of privé.

Ingeborg Steneker:
Bruggen bouwen en 
mensen verbinden

Anneke de Regt

Broedplaats
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Pieter van der Meer
Anno Saris
Jaap Jan Zwaginga

Studie naar effect 
pathogeeninactivatie 
op bloedplaatjes

Klinische studie

Frank van Kolfschooten

Sanquin doet sinds 2010 grootschalig 
patiëntenonderzoek naar de effectiviteit van 
bloedplaatjes die zijn bewerkt met ultraviolet-
B belichting en riboflavine. Deze vorm van 
pathogeeninactivatie behoedt de patiënt nog 
meer voor besmetting met ziektekiemen en 
voorkomt mogelijk ook ongewenste reacties 
van het immuunsysteem. De mechanismen 
achter het mogelijke effect van bloedplaatjes 
op het immuunsysteem worden in detail 
onderzocht via in vitro studies. Doel is onder 
meer dat de ontwikkelde tests bijdragen aan 
nog beter maatwerk voor transfusies aan 
patiënten.

Sanquin besteedt veel aandacht aan het 
voorkomen van ongewenste overdracht van 
micro-organismen via bloedproducten. Zorg-
vuldige screening van donors, ondersteund 
door moleculaire diagnostiek, heeft het risico 
om via bloedproducten besmet te raken met 
hepatitis B of C, hiv of HLTV I en II (human 
T-cell lymphotropic virus) de afgelopen jaren 
aanzienlijk verkleind. De kans op transfusie 
van een met pathogenen besmet bloed-
plaatjesproduct is daardoor in Nederland 
bijvoorbeeld slechts 1 op 50.000; de kans 
dat daardoor een transfusiereactie optreedt, 
is nog kleiner. Toch bestaat er behoefte aan 
methoden om bloedproducten nóg veiliger te 
maken. Een van die methoden is de bewerking 
van bloedproducten met pathogeeninacti-
vatie: een fotochemische behandeling die 
ervoor zorgt dat micro-organismen zich niet 
meer kunnen vermenigvuldigen. Sanquin 
doet sinds 2010 onderzoek naar in plasma 
bewaarde bloedplaatjes die zijn bewerkt 
met riboflavine en ultraviolet-B belichting 
(de Mirasol-methode). Deze methode wordt 
geëvalueerd in de PREPAReS (Pathogen 
Reduction Evaluation & Predictive Analytical 
Rating Score) studie, waaraan uiteindelijk 
618 patiënten uit Nederland, Noorwegen 
en Canada meedoen. Dit onderzoek moet 
duidelijk maken of pathogeeninactivatie 
niet leidt tot meer bloedingen na transfusies 
van met Mirasol behandelde bloedplaatjes. 
“Uit andere studies is al gebleken dat de 
opbrengsten van met Mirasol behandelde 
bloedplaatjes na transfusie lager zijn, maar 
omdat het risico op bloedingen niet afhanke-

lijk is van het aantal bloedplaatjes in het 
bloed van de patiënt is dat geen bezwaar”, 
zegt Pieter van der Meer, senior onderzoeker 
bij de afdeling Klinische Transfusieresearch 
van Sanquin Research en lid van de stuur-
groep van de studie.

Lastige vergelijking
Naast de PREPAReS-studie lopen verschillende 
zijstudies. Een daarvan gaat over het effect 
op het immuunsysteem van transfusies met 
bloedplaatjes en of de Mirasol-methode hier 
een verschil maakt. Bloedplaatjesproducten 
bevatten na filtering namelijk nog altijd 
een gering aantal witte bloedcellen van de 
vijf verschillende donors die bij de productie 
betrokken zijn. Het immuunsysteem van de 
patiënt beschouwt deze witte bloedcellen als 
vreemd en reageert soms zelfs met de aan-
maak van antistoffen. De Mirasol-bewerking 
inactiveert deze witte bloedcellen – net als 
met pathogenen gebeurt. Dat zou kunnen 
betekenen dat aldus bewerkte bloedplaatjes 
een ander effect op het immuunsysteem van 
een patiënt hebben dan standaard-bloed-
plaatjes, bedacht Van der Meer. Daarom 
wordt bij alle PREPAReS-deelnemers gekeken 
naar eventuele immuunresponsen en of er 
verschillen zijn tussen plaatjes die wel of niet 
met Mirasol bewerkt zijn. “Een vergelijking 
van klinische uitkomsten is echter heel lastig 
omdat de patiënten sterk van elkaar verschil-
len”, zegt Jaap Jan Zwaginga. “De ernst van 
hun ontstekingen verschilt, de hoeveelheid 
transfusies die ze al gehad hebben, en ook de 
hoeveelheid corticosteroïden en antibiotica 
die velen standaard krijgen. Hierdoor zal het 
zeer moeilijk worden om in patiënten het im-
munologisch effect van Mirasol-bloedplaatjes 
vast te stellen via bijvoorbeeld de ernst van 
voorkomende infecties, ziektegenezing en 
overleving.” Daarom hebben de onderzoekers 
besloten om dit klinische onderdeel te com-
bineren met in vitro onderzoek waarbij het 
immuunmodulerende effect van met Mirasol 
bewerkte bloedplaatjes op immuunresponsen 
wel in detail kan worden bestudeerd.

Klinisch relevant
Er zijn al enkele studies gedaan in diermodel-
len, vertelt Van der Meer. “Ratten overleefden 
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een harttransplantatie niet als ze standaard-
bloedplaatjes kregen, maar wel als die 
bloedplaatjes waren bewerkt met Mirasol. 
Ook bij een studie met honden zag je dat er 
na toediening van standaard-bloedplaatjes 
antistoffen werden gevormd die een negatief 
effect hadden op trombocytenopbrengsten 
na transfusie. Dit bleef uit bij Mirasol-bloed-
plaatjes.” Voor Sanquin is het ontrafelen van 
de immunologische processen na toediening 
van bloedplaatjes klinisch erg relevant, zegt 
Van der Meer. “Bij een observationele studie 
hebben we in het verleden gezien dat patiënten 
met HLA-antistoffen een groter risico hebben 
op bloedingen. Die patiënten moeten we boven-
dien speciaal gematchte eenheden geven 
als ze gaan bloeden, waarvoor donors apart 
naar de bloedbank moeten komen. We willen 
daarom graag met behulp van in vitro studies 
achterhalen of we het risico op vorming van 
HLA-antistoffen met Mirasol-plaatjes kunnen 
voorkomen en hoe dit werkt.”
Deze in vitro studies worden uitgevoerd door 
promovendus Anno Saris. “Ook het vertalen 
van in vitro resultaten naar een directe bete-
kenis voor de patiënt zelf, blijft lastig”, zegt 
Saris. “Het interessante aan dit project is dat 
we grote hoeveelheden data uit de klinische 
studie kunnen koppelen aan resultaten in 
het lab.” 

Aantal zakjes
Naast de effecten van immuunmodulatie 
kijkt Saris ook naar de functionaliteit van 
trombocyten. Saris: “Ook dat leidt mogelijk 
tot de ontwikkeling van tests waarmee we 
kunnen bepalen welke bloedplaatjesproducten 
en hoeveel we aan een bepaalde patiënt 
moeten geven en welke patiënt ze misschien 
niet of veel minder nodig heeft.”
Maar deze tests zijn vooralsnog toekomst-
muziek, zegt Zwaginga. Op dit moment nemen 
behandelaars alleen het aantal trombocyten 
in het bloed van de patiënt als maatstaf. Bij 
een trombogetal onder de 10 miljard per liter 
krijgen ze uit voorzorg altijd een transfusie, 
hoewel bekend is dat de helft van hen zonder 
transfusie niet zal gaan bloeden.
“We geven dus aan te veel patiënten bloed-
plaatjes omdat we simpelweg niet weten 
wie van hen verhoogd risico hebben om te 

gaan bloeden”, zegt Zwaginga. “Daar staat 
tegenover dat ook ongeveer de helft van de 
patiënten ondanks bloedplaatjestransfusies 
toch bloedingen krijgt. Die patiënten hebben 
waarschijnlijk juist te weinig zakjes gehad. 
De grote vraag en uitdaging voor toekomstige 
jaren is om na te gaan welke risicofactoren 
aangeven dat patiënten meer zakjes nodig 
hebben ter voorkoming van bloedingen.”
Een van de voordelen van met de Mirasol-
methode bewerkte bloedplaatjes zou kunnen 
zijn dat ze een andere immuunmodulatie 
veroorzaken met een, juist na meerdere trans-
fusies, constantere opbrengst, zegt Zwaginga. 
“Mirasol-plaatjes hebben weliswaar minder 
opbrengst bij de eerste transfusie maar als die 
opbrengst bij de tiende transfusie mogelijk 
hoger is dan die van standaardplaatjes, dan 
is de patiënt uiteindelijk toch beter af.” 

Vaatwandmodellen
Tot nu toe is er nauwelijks onderzoek gedaan 
naar andere functies van bloedplaatjes dan 
hun rol bij de bloedstelping. Plaatjes helpen 
echter ook mee bij de eerste respons van het 
immuunsysteem op pathogenen en zijn tevens 
nauw betrokken bij het herstel van de bloed-
vaatwand. “Welke invloed Mirasol-bewerking 
heeft op deze andere en minder bekende 
functies is onbekend”, zegt Zwaginga. “Het 
is dan ook goed denkbaar dat we Mirasol-
bloedplaatjes hiervoor aan vaatwandmodel-
len toe moeten voegen om te kijken of ze de 
vaatwand beter of juist minder herstellen.”
De uitkomsten van het onderzoek naar 
bloedplaatjes zullen ook implicaties hebben 
voor het geven van bloedproducten met rode 
bloedcellen, verwacht Zwaginga. “Ook in rode 
bloedceleenheden zitten na filtering namelijk 
nog steeds witte bloedcellen van de donor met 
als gevolg de reeds jaren beschreven transfusion 
related immune modulation (TRIM). Het 
bestaan van TRIM is echter met name gesug-
gereerd doordat zogenaamde leukocyten-
reductie via filtratie en de buffy-coat-methode 
een positief effect had op helaas multi-inter-
pretabele klinische parameters zoals over-
leving, multi organ failure of het aantal 
ziekenhuisdagen van de patiënt. Doordat 
Anno Saris in zijn onderzoek heel precies in 
buisjes de immunisatiemechanismen uit-

pluist, hopen we via dergelijke tests ook TRIM 
meer direct te kunnen onderzoeken. Hoe het 
immuunsysteem van patiënten omgaat met 
al dat vreemde weefsel dat we infunderen is 
zeer interessant.” 
Zwaginga wijst op de meerwaarde van samen-
werking van verschillende disciplines in één 
team. “Bij het Jon J. van Rood Centrum voor 
Klinisch Transfusie Onderzoek zit veel kennis 
op het gebied van grote klinische trials. Tevens 
kunnen reeds ontwikkelde in vitro testen uit 
de lopende researchlijnen betreffende trombo-
cyten-, erytrocyten- en endotheelonderzoek 
binnen Sanquin Research van veel waarde 
zijn voor dit onderzoek. Binnen de afdelingen 
Immunohematologie en Bloedtransfusie 
van het LUMC weten we veel over immuun-
modulatie. Anno Saris zal al deze kennis in zijn 
project integreren. Zo grijpen al die verschil-
lende disciplines in elkaar en kunnen we 
belangrijke nieuwe kennis ontwikkelen.”
De PREPAReS-studie is naar verwachting in 
2015 voltooid.

Pieter van der Meer (Drachten, 1970) is medisch bioloog 
en promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit op het 
onderwerp van nieuwe ontwikkelingen in bloedcomponenten-
technologie. Hij bleef verbonden aan Sanquin Bloedbank, 
thans als senior onderzoeker bij de afdeling Product- en 
Procesontwikkeling Bloedtransfusietechnologie van 
Sanquin Bloedbank. Sinds 2007 leidt hij het Conventional 
Components team van de BEST groep, een internationaal 
samenwerkingsverband van wetenschappers. Vanaf 2009 is 
hij in deeltijd werkzaam bij de afdeling Klinische Transfusie-
research van Sanquin Research.
p.vandermeer@sanquin.nl

Anno Saris (1987) studeerde van 2006 tot 2012 technische 
geneeskunde aan de Universiteit Twente. Sinds 2013 is 
hij AIO bij de Afdeling Klinische Transfusieresearch van 
Sanquin. Hij doet onderzoek naar het mechanisme achter 
alloimmunisatie in reactie op transfusies met bloedplaatjes 
en ontwikkelt laboratoriumtests voor de bepaling van de 
kwaliteit van bloedplaatjes.
a.saris@lumc.nl

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

Francisco Goya
De derde mei van 1808 in Madrid, 1814
Doek, 268 x 347 cm
Madrid, Museo del Prado

Dagelijks worden we via de media gebom-
bardeerd met bloederige beelden van oorlog 
en geweld. Fotografen en filmers leggen de 
gruwelen steeds onbarmhartiger vast. Kunste-
naars daarentegen verwijderen zich steeds 
meer van de natuurgetrouwe afbeelding 
van geweld. Zij stellen heden ten dage op 
een andere, indirecte manier de verschrik-
kingen en de zinloosheid van bloedvergieten 
aan de kaak, op schilderijen en foto’s, met 
video’s, installaties en andere middelen.1 
Maar het waren juist ook de kunstenaars die 
vanaf het begin van de negentiende eeuw 
voor het eerst het publiek onverbloemd en 
op indringende wijze confronteerden met 
beelden van oorlogswandaden. Met zijn 
reeks prenten Los desastres de la guerra 
(c. 1810-1814) en het schilderij De derde mei 
van 1808 in Madrid (1814) werd de Spaanse 
kunstenaar Francisco Goya de vader van de 
anti-oorlogskunst.

In de ‘klassieke’ oorlog waren soldaten 
helden, die met moed en zelfopoffering 

rivaliserende partijen bestreden. Vooral onder 
Napoleon veranderde de oorlog van een slag 
tussen huurlegers in een volkerenstrijd, waarin 
dienstplichtige soldaten naar het slagveld 
werden gestuurd. Zowel de massaliteit als de 
technische ontwikkelingen hadden catastro-
fale gevolgen, voor soldaat en burger. Tegen-
over het beeld van de klassieke held toont nu 
de kunstenaar de soldaat als instrument of 
slachtoffer van de macht en verschijnt ook de 
betrokkenheid van burgers bij oorlogsgeweld-
dadigheden dramatisch in beeld. 

In maart 1808 werd Madrid ingenomen door 
de Franse troepen, de Bourbons werden ont-
troond en verbannen en Napoleon installeer-
de zijn broer Joseph Bonaparte op de Spaanse 
troon. Een volkswoede barstte uit en een 
menigte bestormde het koninklijk paleis om 
het vertrek van de Bourbons te voorkomen. 
Toen Franse troepen het vuur op hen openden 
verspreidde de menigte zich en zette vrijwel 
ongewapend de straatgevechten tegen de 
Fransen voort. De opstand werd met geweld 
neergeslagen en honderden gearresteerde 
burgers werden de volgende dag geëxecuteerd. 
In de daarop volgende jaren zaaide Napoleon 
dood en verderf in het land. Goya legde de 
verschrikkingen vast in de eerdergenoemde 
reeks van 82 etsen, niets verhullende gruwelijke 
beelden van Spanjaarden die aan stukken 
worden gehakt, van wanhoop en honger. Nadat 
in 1814 de Fransen uit Spanje verdreven waren 
vroeg Goya aan de voorlopige regering de 
gelegenheid om de heldhaftige daden van 
het volk tegen ‘de Tiran van Europa’ te mogen 
vereeuwigen. Het resultaat zijn twee indrin-
gende beelden van de gebeurtenissen van 
2 en 3 mei waarvan De derde mei van 1808 
in Madrid tot een icoon in de schilderkunst is 
geworden. Tot de dag van vandaag gebruiken 
vele kunstenaars dit werk als voorbeeld en 
inspiratiebron.2

Door de enorme afmetingen van het doek, 
de compositie van het tafereel en de bijna 
levensgrote figuren wordt de toeschouwer 
bijna onderdeel van het tafereel, wordt je 
als het ware verplaatst naar 3 mei 1808 in 
Madrid. Vernuftig laat Goya het strakke ritme 
van de uniform geklede soldaten en de stalen 

De oorlog verbeeld

Noor van Leeuwen



September  Bloedbeeld  19  

Nieuw product: gepoold 
serum voor celkweek

Margreet Hart

veiligheid. De werkzaamheid wordt getest 
in een mixed lymphocyte culture waarbij de 
celgroei wordt gemeten. De Korte: “Dit laten 
we doen in het LUMC, waar het een standaard-
test voor serum is. De veiligheidstesten doen 
we zelf. We testen op anti-HLA antistoffen 
en endotoxine en we doen een bacteriële 
screening. Omdat met het toedienen van 
de gekweekte cellen het serum indirect in 
contact komt met de patiënt, testen we de 
donor twee keer. De eerste keer bij de afname. 
De sera worden ingevroren en blijven zes 
maanden in quarantaine. Vervolgens worden 
de donors opnieuw getest. Als hun donatie 
opnieuw veilig is poolen we de quarantaine-
sera en geven we de pool vrij. Op dit moment 
gaan we uit van een houdbaarheid van een 
jaar, we proberen dit te verlengen tot twee 
jaar.” Het gepoolde serum wordt geleverd in 
porties van 50, 100 en 250 ml. “Maar als 
gebruikers een andere behoefte hebben 
kunnen we daar een oplossing voor zoeken. 
De pools worden op bestelling gemaakt, de 
klanten maken van te voren een schatting 
van hun gebruik voor het komende jaar.”

We pakken het zo uit de vriezer
In het Laboratorium voor Celtherapie worden 
de TILs uit stukjes tumorweefsel van mela-
noompatiënten gekweekt. “Eerst laten we 
de T-lymfocyten, die hoogstwaarschijnlijk 
tumorspecificiteit bezitten, uitgroeien”, vertelt 
Daphne Thijsen. ”Vervolgens kweken we ze 
in zeer grote hoeveelheden op. De patiënt 
krijgt de T-cellen terug in combinatie met 
IL-2, dat voor een enorme immuunrespons 
zorgt. Binnenkort start een fase III trial in 
het NKI-AVL. We horen pas kort van te voren 
wanneer we weefsel van een patiënt krijgen. 
Omdat het om uitbehandelde patiënten gaat, 
is er haast bij. Het opkweken van de T-cellen 
neemt een maand in beslag, heel belangrijk 
dat we het poolserum zo uit de vriezer kunnen 
pakken.”

Sinds kort heeft Sanquin een nieuw bloed-
product op de standaardlijst: gepoold 
humaan serum voor indirecte toepassing 
bij celkweek. Dit is een serumpool van acht 
verschillende bloedgroep AB donors. Het 
serum wordt twee keer getest en is bedoeld 
als bron van groeifactoren voor het kweken 
van cellulaire producten die bestemd zijn 
voor toediening bij patiënten. 

Daphne Thijssen, Projectleider Cellulaire 
Therapieën, gebruikt dit gepoolde serum bij 
het kweken van Tumor Infiltrating Lympho-
cytes (TILs). “Voor een constante concentratie 
aan groeifactoren is het belangrijk om een 
serumpool te gebruiken, individuele verschil-
len tussen donors middelen dan uit. Er waren 
wel losse sera verkrijgbaar toen we van start 
gingen met het kweken van TILs, maar we 
zouden deze dan zelf moeten poolen en 
testen, en deelporties invriezen. Ik vroeg 
toen aan Dirk de Korte of de Bloedbank dat 
niet efficiënter voor ons kon samenstellen en 
controleren.“ 

Dirk de Korte, manager Product en Procesont-
wikkeling Bloedtransfusietechnologie, vond 
die zelfde behoefte bij andere afnemers van 
losse sera. “In plaats van een serviceproduct 
voor gebruik binnen Sanquin konden we de 
pool voor een bredere groep gaan maken.” 
De pool bestaat uit serum van acht manne-
lijke AB donors. Er is weinig vraag naar rode 
cellen van deze donors, de bloedgroep komt 
niet vaak voor. Maar door het ontbreken 
van antistoffen tegen A en B in het serum is 
dat juist wel breed inzetbaar. Bij mannelijke 
donors is bovendien de kans op antistoffen 
tegen HLA klein. “De donors geven elk een 
halve liter volbloed. Na het stollen, waarbij 
groeifactoren uit bloedplaatjes vrijkomen, 
centrifugeren we het bloed twee keer. Van 
acht donaties houden we uiteindelijk een 
batch van 1800 ml serum over. We hebben 
zes batches van acht verschillende donors 
met elkaar vergeleken en we vonden heel 
constante kweekeigenschappen.”

Twee keer getest
Het serum wordt verhit om complement te 
inactiveren en getest op werkzaamheid en 

Bloedproducten

lopen van hun geweren aan de rechterzijde 
contrasteren met hun doelwit, een ongeor-
dende groep mensen: de abstracte vorm van 
macht tegenover haar slachtoffers van vlees 
en bloed. Door het licht van de vierkante 
lantaarn op de grond tussen beide groepen 
wordt het drama versterkt. In angst en 
wanhoop slaan de burgers de handen voor 
hun ogen of vouwen hen in gebed ineen. 
Te midden van hen, uitgelicht en verheven 
boven de mensen die al bloedende te neer 
zijn gevallen, knielt een man in een helderwit 
hemd. Hij spreidt zijn armen, als een ware hij 
een gekruisigde. Goya heeft op subtiele wijze 
de verwijzing naar Christus als martelaar en 
verlosser versterkt: de goede kijker ziet in de 
rechter handpalm een stigma geschilderd.

Het schilderij is geen snapshot ter plekke zoals 
een oorlogsfoto nu. Goya was geen ooggetuige 
van de executies en schilderde het drama 
pas zes jaar later. Maar in zijn atelier heeft 
hij de werkelijkheid geschapen en een diepe 
gelaagdheid gegeven. Niet alleen schilder-
kunstig is het een meesterwerk ook is de 
betekenis die Goya aan de voorstelling gaf tot 
op de dag van vandaag actueel. 

Referenties
Deze column is geschreven naar aanleiding van de 
tentoonstelling ‘Les désastres de la guerre, 1800-2014’ in 
de dependance van het Louvre in Lens (Noord-Frankrijk) 
tot 6 oktober 2014.
Ondermeer Manet (1867/8), Hans Hartung (1921) Otto 
Dix (1927), Picasso (1951) en Yan Pei-Ming (2008) hebben 
nadrukkelijk De derde mei geciteerd. Het is de vraag of de 
beroemde oorlogsfotograaf Robert Capa zijn iconische foto 
The falling soldier, tot voor kort beschouwd als een unieke 
opname van de rauwe werkelijkheid, ook naar Goya’s derde 
mei heeft geënsceneerd.

1

2
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Dorothee van Breevoort Femke Stephan

Dorothee van Breevoort
18 juni 2014
Tuning the SNAREs that regulate 
Weibel-Palade body exocytosis
Promotor: Prof. dr. J.J. Voorberg
Co-promotor: Dr. M. Fernandez-
Borja en dr. R. Bierings
Universiteit van Amsterdam

Endotheelcellen vormen de bin-
nenbekleding van de vaatwand 
en fungeren als een barrière 
tussen het bloed en het onder-
liggende weefsel. Vaatwand-
endotheelcellen spelen een be-
langrijke rol bij de binding van 
bloedplaatjes aan een bescha-
digde vaatwand en het mogelijk 
maken van ontstekingsreacties. 
Verschillende componenten 
die betrokken zijn bij deze 
processen zijn opgeslagen in 
‘Weibel-Palade bodies’ (WPBs); 
endotheel-specifieke organellen 
die na stimulatie hun inhoud 
aan de bloedbaan afgeven. 
De voornaamste component 
in WPBs is von Willebrand 
Factor (VWF). Binding van 
bloedplaatjes aan een bescha-
digde vaatwand wordt mogelijk 
gemaakt door VWF. Dit proces 
is belangrijk voor bloedstol-

ling. Daarnaast functioneert 
VWF als een chaperonne-eiwit 
voor bloedstollingsfactor VIII, 
waardoor de halfwaardetijd van 
dit cruciale stollingseiwit sterk 
wordt verlengd. Naast VWF 
zijn er ook een aantal andere 
componenten opgeslagen in 
WPBs; deze zijn betrokken bij de 
regulatie van ontstekingsreacties 
en de aanmaak van nieuwe 
bloedvaten. Het is van belang 
dat VWF op een gecontroleerde 
manier wordt afgegeven aan 
de bloedbaan. Een te hoge con-
centratie VWF in het bloed kan 
leiden tot trombose, terwijl een 
te lage concentratie VWF in het 
bloed kan leiden tot bloedingen.
Het in dit proefschrift beschreven 
onderzoek is uitgevoerd om een 
beter inzicht te verkrijgen in de 
fysiologische functie van WPBs 
en in de moleculaire mechanis-
mes die betrokken zijn bij afgifte 
van de componenten uit deze 
endotheelcel-specifieke opslag-
compartimenten aan de bloed-
baan. Eén van de componenten 
die de onderzoekers gevonden 
hebben in WPB is insulin-like 
growth-factor-binding protein 
7 (IGFBP7). Dit eiwit speelt een 
belangrijke rol bij de vorming 
van nieuwe bloedvaten. Dit 
resultaat wijst er op dat WPBs 
een belangrijke rol spelen bij 
de regulatie van dit proces. 
Verder zijn een aantal eiwitten 
gevonden die betrokken zijn bij 
de regulatie van VWF afgifte 
aan het bloed. Eén daarvan is 
‘syntaxin-binding protein 1’ 
(STXBP1). Dit onderzoek heeft 
geleid tot meer inzichten in de 
moleculaire mechanismes van 
de regulatie van VWF concen-
tratie in het bloed.

Femke Stephan
18 juni 2014
Factor VII-activating protease: 
mechanism and regulation of 
nucleosome release from dead cells
Promotor: Prof. dr. L.A. Aarden
Co-promotor: Dr. S. Zeerleder
Universiteit van Amsterdam

Celdood is een onmisbaar 
proces voor weefselhomeostase 
en speelt een belangrijke rol 
in ontsteking. Verschillende 
plasma-eiwitten hebben een 
belangrijke functie in de klaring 
van dode cellen. Een verstoorde 
opruiming van dode cellen kan 
leiden tot het vrijkomen van de 
inhoud van de cel in het 
extracellulaire milieu. Deze 
immunogene, endogene mole-
culen kunnen een pro-inflam-
matoire response induceren 
en resulteren in autoantistof-
formatie en het ontstaan van 
auto-immuunziekten zoals 
systemische lupus erythema-
thosus (SLE). Ook nucleosomen 
(stukken DNA gewonden om 
histoneiwitten) zijn mogelijke 
kandidaten voor het induceren 
van een pro-inflammatoire 
respons. Factor VII-activerend 

Proefschriften

protease (FSAP) is beschreven 
als het plasma-eiwit dat DNA 
in de vorm van nucleosomen 
uit laat-apoptotische cellen kan 
vrijmaken. Stephan heeft het 
mechanisme en regulering van 
het verwijderen van nucleosomen 
uit dode cellen bestudeerd. Ver-
der is het functioneren van FSAP 
in de gezonde situatie maar 
ook in de ziekte SLE onderzocht. 
FSAP is in staat om nucleosomen 
te verwijderen uit zowel laat-
apoptotische als necrotische 
cellen. Het losmaken van 
nucleosomen uit necrotische 
cellen gebeurt door FSAP in 
samenwerking met DNase I. 
Er zijn nieuwe bepalingen op-
gezet om complexen van FSAP 
met zijn remmers in plasma te 
meten als een indirecte methode 
om FSAP activering in plasma 
aan te tonen. FSAP is geacti-
veerd in plasma van patiënten 
met verschillende vormen van 
ontsteking (bijv. sepsis) en de 
gehalten aan FSAP-remmer-
complexen correleren aan 
nucleosoomgehalten en ernst 
van de ziekte. FSAP activering 
kan dus dienen als sensor voor 
celdood in de circulatie. Tevens 
werd aangetoond dat serum van 
een aantal SLE patiënten niet, 
of in mindere mate, in staat is 
om nucleosomen te verwijderen 
uit dode cellen. Afname van 
nucleosoomverwijdering uit 
dode cellen zou kunnen leiden 
tot persistentie van nucleo-
somen in de circulatie, wat 
vervolgens zou kunnen leiden 
tot een vicieuze cirkel van meer 
anti-nucleosoomantistoffen en 
verergering van de ziekte.
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Joris van der Heijden

Joris van der Heijden
1 juli 2014
Genetic variation in human Fc 
gamma receptors: Functional 
consequences of polymorphisms 
and copy number variation
Promotor: Prof. dr. T.W. Kuijpers
Copromotor: Dr. T.K. van den 
Berg
Universiteit van Amsterdam

Fc-gamma receptoren (FcR) 
zijn receptoren voor immuun-
globuline G (IgG), het meest 
voorkomende type van de vijf 
klassen van antistoffen. IgG 
wordt in patiënten gebruikt 
voor de behandeling van 
o.a. immuundeficiënties en 
ontstekingsziekten. FcR zijn 
aanwezig op bijna alle 
immuuncellen en spelen een 
centrale rol in het initiëren van 
diverse afweerfuncties door deze 
cellen. Er bestaan echter aan-
zienlijke inter-individuele 
genetische verschillen in de 
populatie wat betreft de genen die 
voor FcR coderen. De moge-
lijke genetische verschillen in 
FcR kunnen uiteenlopen van 
zogenaamde single nucleotide 
polymorphisms (SNP), waarbij 

een of meer nucleotiden in een 
FcR gen kunnen verschillen, tot 
zogenaamde gene copy number 
variations (CNV), waarbij hele 
fragmenten DNA, soms zelfs 
ter grootte van één of meer 
complete FcR genen, ontbreken 
of zijn gedupliceerd. Veel van 
deze genetische variaties leiden 
tot verschillen in expressie en/of 
functie van de FcR, en dit heeft 
ook aanzienlijke consequenties 
voor het functioneren van het 
afweersysteem.
Dit proefschrift beschrijft 
verscheidene tot dusverre reeds 
bekende maar ook nog niet 
eerder beschreven genetische 
variaties in FcR genen, en ook 
hun functionele en/of klinische 
consequenties. Het onderzoek 
heeft ondermeer aangetoond 
dat het effect van polymorfismen 
niet alleen de betreffende 
receptor zelf beïnvloedt, maar 
ook mogelijk de samenwerking 
met andere FcR die tegelijker-
tijd in actie komen. Daarnaast 
is aangetoond dat een ander 
eiwit op het oppervlakte van 
immuuncellen, de SIRPa recep-
tor, de FcR signalering kan 
remmen. De inzichten in de 
genotype-fenotype relatie van 
FcR die door dit onderzoek zijn 
verkregen leveren een bijdrage 
aan het begrijpen waarom 
individuen verschillen wat 
betreft hun immuunreactiviteit, 
en daardoor ook in gevoeligheid 
voor de ontwikkeling van bij-
voorbeeld auto-immuunziekten 
of kanker.

Vivian X Du

Vivian X Du
16 juni 2014
The Expanding Horizons in Throm-
bosis and Hemostasis
Promotor: Prof. dr. Ph.G. de 
Groot
Co-promotor: Dr. B. de Laat
Universiteit van Utrecht

Wanneer een bloedvat bescha-
digd wordt, moet het bloeden 
worden gestopt. Bloedstolling 
is inactief, maar bij een wond 
worden bloedplaatjes geactiveerd 
tot een bloedplaatjesprop. 
Rode bloedcellen transporteren 
zuurstof en koolstofdioxide. De 
onderzoekers beschrijven dat 
rode bloedcellen ook de bloed-
stolling kunnen beïnvloeden 
door bloedplaatjes te binden via 
ICAM-4 en alpha2b/3a recepto-
ren. Als dit proces geblokkeerd 
wordt, neemt de grootte van het 
bloedstolsel af. Dit kan nieuwe 
therapeutische toepassingen 
hebben voor de behandeling 
van een hartaanval of beroerte.
Wanneer het bloedplaatjesaan-
tal te laag is, krijgen patiënten 
een plaatjestransfusie tegen 
bloedingen. Bloedplaatjes-
producten worden in de bloed-

bank bewaard op kamertempera-
tuur, maar dit leidt tot een korte 
levensduur en bacteriegroei. 
Koud bewaren (0-4°C) zorgt 
voor verbeterde kwaliteit, maar 
deze plaatjes verdwijnen snel 
uit de circulatie. Dit onderzoek 
heeft aangetoond dat koud 
bewaren veranderingen veroor-
zaakt in GP1b. Dit veroorzaakt 
celdood en vervolgens worden 
de bloedplaatjes opgegeten door 
macrofagen.
Von Willebrand Factor (VWF) 
hecht bloedplaatjes aan de ver-
wonde vaatwand. VWF-gebrek 
leidt tot von Willebrandziekte 
(VWD). Patiënten met VWD-
Type-2B hebben een verhoogde 
VWF-plaatjesinteractie, maar 
bloedingsneiging in plaats van 
hyperactieve bloedstolling door 
het lage aantal bloedplaat-
jes. Dit zorgt voor een kortere 
levensduur en wegvangen door 
macrofagen.
b2GP1, het antigeen waaraan 
anti-fosfolipidenantistoffen 
binden (belangrijk in het anti-
fosfolipiden-syndroom [APS], 
veroorzaakt bloedstolsels in 
de kleine bloedvaten, maar 
ook miskramen. In deze studie 
wordt beschreven dat b2GP1 
een nieuwe, beschermende 
functie heeft door ultra-lang-
VWF te binden in trombotische 
trombocytopenische purpura 
(TTP) patiënten. TTP is levensbe-
dreigend, en patiënten hebben 
een hyperactieve bloedstolling 
doordat bloedplaatjes binden 
aan ultra-lang-VWF. Gevonden 
is nu dat b2GP1 dit remt en 
dus patiënten beschermt tegen 
hyperactieve bloedstolling.
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Claudia ZappelliXi Wen Zhao

Claudia Zappelli
7 juli 2014
Ins and outs of platelet a-granule 
proteins
Promotor: Prof. dr. K. Mertens
Co-promotor: Dr. A. Meijer
Universiteit van Utrecht

Bloedplaatjes bevatten een 
spectrum aan eiwitten in hun 
opslaggranula, de a-granula, 
die worden uitgescheiden na 
activatie. De meeste hiervan 
worden gesynthetiseerd door de 
voorlopercellen van de bloed-
plaatjes, de megakaryocyten. 
Bloedplaatjes en megakaryo-
cyten zijn echter uniek in het 
feit dat ze ook in staat zijn om 
eiwitten uit plasma op te nemen 
en daarna op te slaan. In het 
onderzoek beschreven in dit 
proefschrift is massaspectrometrie 
gebruikt om het proces van op-
name en afgifte van a-granula-
inhoud te bestuderen.
Een deel van het onderzoek 
omvat zeldzame bloedplaatjes-
dysfuncties die samenhangen 
met verstoorde eiwitopname 
of met defecte uitscheiding. 
Hieronder vallen Glanzmann 
Thrombastenia (GT), Leukocyte 

Adhesion Deficiency type III 
(LAD-III), en Familial Hema-
phagocytic Lymphohistiocytosis 
type 5 (FHL-5). Analyse van 
bloedplaatjes van GT en LAD-III 
patiënten lieten zien dat GPIIb-
IIIa bijdraagt aan de endocy-
tose van fibrinogeen, maar dat 
activatie van GPIIbIIIa hiervoor 
niet vereist is. De onderzoekers 
onderzochten ook bloedplaatjes 
van FHL-5 patiënten met een 
mutatie in Mammalian-uncoor-
dinated-2 (Munc18-2). Met 
behulp van massaspectrometrie, 
flow-cytometrie en elektronen-
microscopie is zowel het eiwit 
van een Munc18-2 ‘splice-site’ 
variant (1247-1G>C) geïdentifi-
ceerd, als het effect op plaatjes-
degranulatie. In tegenstelling 
tot de literatuur werd echter 
geen bewijs voor verstoorde 
degranulatie gevonden.
Een ander deel van het onder-
zoek richtte zich op de opname 
van factor V (FV) door mega-
karyocyten. De interactie van FV 
met het lectine Galectine-8 (Gal8) 
bleek hierbij essentieel. Depletie 
van Gal8 in mega-karyocyt-
achtige cellen (DAMI), en het 
effect van anti-Gal8 antistoffen 
en a-galactosiden, suggereerde 
dat voor FV-opname de vorming 
van een Gal8-FV complex nodig 
is. Verder lieten bloedplaatjes van 
LAD-III en GT patiënten zien 
dat het gehalte aan GPV, en niet 
GPIIbIIIa, samenhangt met het 
FV niveau in bloedplaatjes. Ook 
dit suggereert een rol van zowel 
GPV als Gal8.
Deze resultaten onderstrepen 
de potentie van massaspectro-
metrie voor de opheldering van 
mechanismen die de opname 
en afgifte van de inhoud van 
a-granula reguleren.

www.sanquin.nl/proefschriften

Xi Wen Zhao
2 juli 2014
Targeting CD47-SIRPa interactions 
for potentiating therapeutic 
antibody-mediated tumor cell 
destruction by phagocytes
Promotor: Prof. dr. T.W. Kuijpers
Copromotor: Dr. T.K. van den 
Berg
Universiteit van Amsterdam

Monoklonale antistoffen behoren 
tot de opkomende geneesmid-
delen in de behandeling tegen 
kanker. Deze therapeutische 
antistoffen binden aan de 
tumorcellen, waardoor deze ge-
markeerd worden voor vernieti-
ging door het immuunsysteem. 
Verschillende onderliggende 
mechanismes zijn bekend, 
zoals de antistofafhankelijke 
cellulaire cytotoxiciteit (ADCC). 
Er zijn op dit moment verschil-
lende therapeutische antistof-
fen tegen verschillende soorten 
kanker op de markt. Ondanks 
de gunstige gedocumenteerde 
effecten zijn behandelingen 
met alleen antistoffen nog niet 
genezend en zijn er verbeterin-
gen nodig om de efficiëntie van 
de behandeling te verhogen. 

De onderzoekers hebben een 
mogelijk mechanisme ontdekt 
dat de antistofafhankelijke 
vernietiging van tumorcellen 
negatief beïnvloedt, namelijk 
het intrinsieke mechanisme 
rondom de interactie tussen 
CD47 (dat aanwezig is op 
tumorcellen) en SIRPa (dat 
aanwezig is op macrofagen 
en granulocyten).
Het voornaamste doel van dit 
onderzoek is het bestuderen van 
de rol van de CD47-SIPRa inter-
actie in het proces van antistof-
gemedieerde vernietiging van 
kankercellen, met name voor 
de behandeling van metasta-
serende kanker met therapeuti-
sche antistoffen zoals trastuzu-
mab, rituximab en cetuximab. 
Deze antistoffen zijn gericht op 
receptoren die in hoge mate 
aanwezig zijn op de tumorcellen. 
Kennis hiervan is vooral van 
belang omdat bewijs voor de 
klinische efficiëntie van deze 
biologische geneesmiddelen nog 
te beperkt is om deze middelen 
in afwezigheid van schadelijke 
niet-specifieke chemokuren te 
kunnen gebruiken. Verder wordt 
er in dit proefschrift ingegaan 
op het mechanisme waarmee 
humane fagocyten, in het 
bijzonder neutrofiele granulo-
cyten, de antistofafhankelijke 
vernietiging van kankercellen 
bewerkstelligen.
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Erkenning voor 
donorgeneeskunde

Sanquinavonden seizoen 
2014/2015

Sanquin Spring Seminars 2015
Therapeutic Proteins

Op 14 mei 2014 is Donorge-
neeskunde als nieuw medisch 
profiel erkend. De Nederlandse 
Vereniging voor Donorgenees-
kunde (NVDG) heeft deze aan-
vraag ingediend voor erkenning 
van Donorgeneeskunde bij het 
CGS (College Geneeskundige 
Specialismen). Uniek voor het 
nieuwe vak donorgeneeskunde 
is dat het gaat om donors die 
niet alleen bloed maar ook cel-
len, weefsels of organen kunnen 
afstaan, bij leven of na de dood. 
Om die reden zijn de leden van 
de NVDG artsen die werkzaam 
zijn bij instellingen zoals Sanquin, 
Europdonor, Eurotransplant, 
BISLIFE of de Nederlandse 
Transplantatie Stichting.
Sinds 2003 kent Sanquin de 
interne opleiding tot donorarts 
en senior-donorarts. De erken-
ning voor Donorgeneeskunde 
geeft Sanquinartsen de moge-
lijkheid om officieel opgeleid 
en geregistreerd te worden als 
donorarts. Dit is een goede ont-
wikkeling voor de professiona-
liteit van de arts en ook voor de 
kwaliteit van de donorkeuring. 
Maar op de eerste plaats komt 
dit de zorg voor onze donors ten 
goede.
De erkenning van Donorge-
neeskunde past goed in de 
andere ontwikkelingen zoals 
een Europese subsidie om Donor-
geneeskunde internationaal 
te ontwikkelen en de leerstoel 
Donorgeneeskunde bij de 
Universiteit van Amsterdam. 
Vanaf 1 januari 2015 zal de 
overgangsregeling van kracht 
gaan voor artsen die al ruime 
ervaring hebben binnen de 
donorgeneeskunde.

Het programma voor de Sanquin-
avonden is voorlopig vastgesteld. 
De data staan vast. Zie de website 
voor het definitieve programma.

26 november 2014
Granulocyten: nieuwe inzichten 
in functies en rol granulocyten-
transfusies
14 januari 2015
Trombocyten: ontwikkelingen 
trombocytentransfusieproducten
4 maart 2015
Erytrocyten: inrichting van trans-
fusieprotocollen en logistiek
15 april 2015
Preventie erytrocytenantistoffen 
ter voorkoming van hemolytische 
ziekte van de foetus en pas-
geborene

www.sanquin.nl/sanquinavonden

Op 23 en 24 april 2015 vindt 
weer het tweejaarlijkse Sanquin 
Spring Seminar plaats. Het onder-
werp is Therapeutic Proteins.
Het Spring Seminar zal plaats-
vinden in het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen, Maurits-
kade 63, Amsterdam
Op dit moment wordt onder de 
bezielende leiding van prof. dr. 
Koen Mertens gewerkt aan het 
wetenschappelijk programma.
Er komen vier sessies met de 
volgende onderwerpen:
Proteomics
Eiwitstructuur
Therapeutische antistoffen
Therapeutica van morgen
Reserveer de data vast in uw 
agenda.

www.sanquin.nl/sss

Actueel

Exposities Galerie Joghem

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

Oktober
Paul Nassenstein 
November
Linda van Boven
December
Bill Bodewes

www.exposities.sanquin.nl

Agenda Exposities

.

.

.

.
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Carl Figdor
Water Furlan
Hommage to Picasso: Portrait of Marie Therese
tachtiger jaren
Glas, 40 x 30 cm
Eigendom Figdor

“Sanquin moet de juiste balans vinden tussen 
fundamenteel en toegepast onderzoek. Daar 
ligt duidelijk een taak voor mij om dat te 
stimuleren”, zegt Carl Figdor, sinds juni 
vorig jaar lid van de Raad van Toezicht van 
Sanquin. Carl Figdor studeerde biologie aan 
de Universiteit Utrecht. Daarna deed hij 
promotie-onderzoek bij het NKI in Amsterdam. 
“Ik heb daar een eigen onderzoeksgroep van 
twaalf mensen opgebouwd op de afdeling 
Immunologie.” In 1994 vertrok hij met zijn 
hele groep naar Nijmegen, omdat hij het 
onderzoek dichter bij de patiënt wilde brengen. 
“De link tussen research en kliniek was toen 
bij het NKI niet gericht op immunotherapie. 
In Nijmegen kende ik een aantal clinici, die 
bezig waren met celscheidingstechnologieën 
die ze bij patiënten toepasten. Ik zag kansen 
immunotherapie daar van de grond te trekken.” 
In Nijmegen werd Figdor hoogleraar Immuno-
logie en hoofd van de afdeling Tumorimmuno-
logie aan de Radboud Universiteit. Later richtte 
hij ook het Radboud Institute for Molecular 
Life Sciences op waarvan hij tot 2011 weten-
schappelijk directeur was.
Sinds juni 2013 vervult Figdor zijn lidmaat-
schap bij de Raad van Toezicht van Sanquin. 
“Ik vind het buitengewoon leerzaam. Ik zit in 
een andere rol en wordt geconfronteerd met 
zaken waar ik minder verstand van heb, want 
ik ben een wetenschapper. Ik kende Sanquin 
al heel goed. In mijn NKI tijd kwam ik vaak 
bij het CLB, want ik vond de bibliotheek daar 
geweldig. Verder had ik contact met veel 
wetenschappers. Ik had wel een beeld van 
de research bij Sanquin, maar minder van 
de productiekant, die in de loop der tijd erg 
gegroeid is. Als er punten over onderzoek aan 
de orde komen dan kan ik daar wat zinnigs 
over zeggen, vrijheid van onderzoek, hoe 
toegepast moet het onderzoek zijn, hoe kan 
onderzoek bijdragen aan de activiteiten in de 
plasmafabriek etc? Dat soort discussies voeren 
we in Nijmegen ook. Je kunt onderzoek niet 
vangen in een kader en je kunt niet zonder 
fundamenteel onderzoek, want daar kunnen 
onverwachte interessante resultaten uit 
komen. Echte doorbraken kun je niet plan-
nen. Met de dubbele functie van Sanquin, 
enerzijds de bloedvoorziening en anderzijds 
de commerciële activiteiten, zit het onderzoek 

soms in een spagaat. Waar moet de komende 
vijf jaar de focus van het onderzoek komen te 
liggen en waar kan juist Sanquin het verschil 
maken? De komende jaren zal blijken hoe dat 
verder vorm krijgt. De cellulaire therapieën 
kunnen heel interessant zijn, zowel onder-
zoekstechnisch als translationeel. Misschien 
moet Sanquin daarbij zelfs over de grens 
kijken.”
De afdeling van Figdor werkt al heel lang 
aan de vaccinatie van kankerpatiënten, waar-
door het immuunsysteem wordt aangezet om 
kankercellen op te ruimen. “Dat gaat zo goed 
dat wij een aanvraag bij NWO en de ziekte-
kostenverzekeraars hebben ingediend. Onze 
aanvraag is gehonoreerd en in 2015 start een 
vierjarig project ‘Dendritische celvaccinatie 
bij melanoompatiënten’, waaraan ook Sanquin 
meedoet. Sanquin gaat vaccinaties produceren. 
Als dit project lukt is dat een belangrijke voor-
uitgang en een nieuwe manier van behande-
ling bij kanker. Ik vind het voor Sanquin heel 
belangrijk om celtherapieën verder uit te 
bouwen.”
“Als lid van de Raad van Toezicht moet je 
voortdurend alert zijn om de dynamiek van 
de processen te volgen. Dat is best lastig en 
een uitdaging voor de komende jaren. Als 
Raad van Toezicht zijn we eindverantwoor-
delijk. Ik voel me zeer betrokken bij Sanquin. 
Bij Sanquin zijn veel partijen betrokken, 
waaronder de overheid, de donor, de patiënt, 
de industrie en investeerders. Ik zie de toe-
komst van Sanquin rooskleurig tegemoet. 
Er is een enorme potentie in het ontwikkelen 
van bloed-, cellulaire en plasmaproducten. 
Er zijn langdurige contracten aangegaan met 
externe partners, dat biedt mogelijkheden tot 
expansie en om een grote speler te blijven. 
Het is de kunst om de komende jaren op het 
gebied van onderzoek speerpunten te kiezen 
waarmee Sanquin zich wil profileren, zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe 
producten en therapieën voor de behande-
ling van kanker.”

Carl Figdor
Sanquin kan niet zonder 
fundamenteel onderzoek

Anneke de Regt

Profiel


