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In 2005 startte Sanquin samen
met het UMCRadboud (Nijmegen)
een pilot thuisbehandeling met
intraveneuze immunoglobu-
linen bij chronische patiënten. 
Dit was de start van de Sanquin
ThuisService die vervolgens in
heel Nederland werd uitgerold.
Nu, vijf jaar later, worden in
Nederland ruim 500 patiënten
met verschillende aandoeningen
behandeld door de Sanquin
ThuisService. Naast intra-
veneuze immunoglobulinen
worden ook behandelingen met
subcutane immunoglobulinen,
stollingsfactoren en C1-esterase-
remmer aangeboden.
De ThuisService kan voorzien in
het aanvragen van de machtiging
bij de zorgverzekeraar, levering
van product en toebehoren en
kan de patiënt begeleiden bij het
toedienen van het product. Thuis-
behandeling draagt positief bij
aan de kwaliteit van leven van
de patiënt.
Ter gelegenheid van het vijfjarige
jubileum organiseerden de 
coördinatoren Mary Muijs en
Janneke Zwiers een feestelijke
bijscholingsdag voor de ver-
pleegkundigen werkzaam bij de
Thuis-Service. Deze dag vond
plaats in Corpus, Oegstgeest. 
Na een ‘Reis door de mens’ volg-
den lezingen over verschillende
aandoeningen die behandeld
worden in de Thuis-Service.
Speciaal voor deze dag heeft
Sanquin een Nieuwsblad uit-
gebracht met ervaringsverhalen
van patiënten, behandelaren en
andere betrokkenen bij de
Sanquin ThuisService. 
U kunt deze aanvragen via: 
marketing@sanquin.nl
Voor meer informatie: 
www.sanquinthuisservice.nl

Nadat de Navelstrengbloedbank
in 1997 de eerste eenheid had
uitgegeven is nu het 100e navel-
strengbloed transplantaat 
geleverd. De eerste eenheid werd
door Marja Blijleven (coördinator
Navelstrengbloedbank (NBB))
en Jacqueline van Beckhoven
(hoofd NBB) persoonlijk over-
handigd aan de medewerkers
van het Transplantatie Centrum
in Genève. Tevens werd ook nog
ter plekke assistentie geboden bij
het ontdooien van het stamcel-
transplantaat. Tegenwoordig
wordt de eenheid overhandigd
aan een medewerker van
EuropDonor, die deze weer aan
een koerier overhandigd.
Een speciale vervoersbox wordt
als transportbox gebruikt. Door
deze dry-shipper blijft het pro-
duct tijdens het transport van de
Navelstrengbloedbank naar het
Transplantatie Centrum (ergens
in de wereld) tot zeker vijf dagen
in diepgevroren toestand. Het
ontvangende centrum draagt
zorg voor de opslag en het ont-
dooien van het stamcelproduct
totdat de patiënt gereed is voor
transplantatie. De Navelstreng-
bloedbank vraagt uiteraard bij
het Transplantatie Centrum wel
na of het product in goede orde
is ontvangen en verzorgt infor-
matie over de geadviseerde werk-
wijze van opslag en ontdooien.
Navelstrengbloed bevat stamcel-
len die gebruikt kunnen worden
voor de behandeling van leuke-
mie, maar ook van andere
bloedziekten en auto-immuun-
ziekten. De stamcellen worden
bij de Sanquin Navelstreng-
bloedbank, als publieke niet-
commerciële navelstrengbloed-
bank, opgeslagen en kunnen
wereldwijd gebruikt worden voor
de behandeling van patiënten.

Op 9 december jl. aanvaardde
Hans Zaaijer, manager van de
afdeling Bloedoverdraagbare
Infecties van Sanquin Research,
zijn leerstoel aan de Universiteit
van Amsterdam met het uit-
spreken van de rede ‘Bloedover-
draagbare infecties’. Bloedtrans-
fusie in Nederland is bijzonder
veilig. De kosten om bloedtrans-
fusies vrij te houden van infectie
zijn hoog en staan nauwelijks
ter discussie. Sterker nog: mis-
schien moet bloed nog veiliger
worden. Emotionele factoren en
klassieke ziekteverwekkers bepa-
len nog grotendeels het beleid.
De toekomst brengt waarschijn-
lijk verandering, zowel wat
betreft het gevoerde beleid, als
de aard van de bloedoverdraag-
bare ziekteverwekkers. Het valt
te overwegen om kostbare,
maximale veiligheid gedifferen-
tieerd toe te passen; bijvoorbeeld
bij bloed en bloedproducten voor
speciale ontvangers, zoals jonge
patiënten, kraamvrouwen en
immuun-gecompromitteerde
patiënten. Het infectierisico van
bloed verandert. Donors reizen
meer en kunnen na een reis 
exotische pathogenen in het
bloed hebben. Tropische virus-
sen kunnen zich vestigen in
Europa door een combinatie van
klimaatverandering en import
via toeristen, autobanden of
kamerplanten. Vooralsnog lijkt
de ernst van deze bedreigingen
klein. Een serieuzer gevaar is de
intensieve veeteelt die toene-
mend schadelijk is voor de volks-
gezondheid. Het voortgaande
misbruik van antibiotica en het
dicht opeen pakken van veel 
dieren, zijn verantwoordelijk
voor een reeks zoönotische 
infecties. Door de veeteelt ver-
oorzaakte zoönosen bedreigen
nu ook de bloedveiligheid.

Bloedbeeld is een uitgave van Stichting
Sanquin Bloedvoorziening. Het blad verschijnt
4 maal per jaar in een oplage van 25.000
stuks. Bloedbeeld wordt toegezonden aan
medisch specialisten, klinisch chemici, zieken-
huisapothekers, ziekenhuizen en onderzoeks-
instellingen in Nederland en aan medewerkers
van Sanquin. 
Verder ontvangen landelijke advies- en
beleidsorganen op het gebied van de gezond-
heidszorg het blad evenals de rijksoverheid en
persmedia.
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5 jaar Sanquin ThuisService Sanquin Navelstrengbloedbank
levert de 100e eenheid navel-
strengbloed

Oratie Hans Zaaijer
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Redactioneel

Anneke de Regt

De naam Sanquin zegt weinig over wat de
organisatie doet. Uit onderzoek bleek dat
slechts twintig procent van de onder-
vraagden ‘Sanquin’ zegt, als gevraagd 
wordt wie de bloedvoorziening in Neder-
land verzorgt. Daarom heet Sanquin sinds 
1 oktober 2010 Sanquin Bloedvoorziening.

In dit nummer aandacht voor de diversiteit
van Sanquin: cryolijm: een nieuw bloed-
product, discussie over de bewaarduur van
RBC, veiligheid van bloedproducten, onder-
zoek naar de risico’s van het ontwikkelen van
allo-antistoffen na bloedtransfusie, onder-
wijs aan derden en promoties.

U kunt de edities van Bloedbeeld ook 
vinden op de website van Sanquin:
www.sanquin.nl/bloedbeeld
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“In open-hartchirurgie wordt cryolijm gesprayd op het deel
van de binnenkant borst waar een arterie is vrijgeprepareerd
om een bypass te leggen. Is alleen links zo’n mamariabed
vrijgeprepareerd, dan sprayt de cardiochirurg daar 5 ml cryo-
lijm over het wondbed. Binnen luttele seconden ontstaat een
film die de wond afdicht, die nabloedingen voorkomt en het
wondgebied droog houdt. Is er tevens een rechter mamaria-
bed gemaakt, dan komt ook daar 5 ml op. Ten slotte wordt
nog een aantal milliliters aangebracht op plekken waar
mogelijk bloedingen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld daar
waar de hartlongmachine in de aorta zat. De cryolijm is een
vorm van preventieve ondersteuning: het helpt bij het voor-
komen van nabloedingen, in de hoop dat de patiënt sneller
van de beademing af kan en sneller recupereert.”
Dit is geen hoorcollege, noch een uitleg aan co-assistenten in
de operatiekamer. Het is de telefonische doch beeldende uit-
leg van medisch bioloog/farmacoloog Joost van Hilten over
de FIBER-studie. FIBER staat voor Fibrin Induced Blood
Exposure Reduction. Van Hilten begeleidt vanuit de afdeling
Transfusiegeneeskunde van Sanquin Research in Leiden deze
studie, die is opgezet om vast te stellen of toepassing van 
cryolijm in de cardiothoracale chirurgie patiënten gezond-
heidswinst oplevert. “Dat hebben we vertaald in de volgende
eindtermen voor de studie: kunnen mensen sneller van
intensive care af, hebben ze minder bloedtransfusies nodig
en kunnen ze sneller met ontslag?”

Met deze eindtermen wordt de kosteneffectiviteit van toepas-
sing van cryolijm beoordeeld. Want cryolijm heeft natuurlijk
een prijs: het kost 60 euro per ml. “Bij de gemiddelde bypass-
operatie wordt 12 ml gebruikt, hoeveel precies is afhankelijk
van de omvang van de operatie”, aldus Van Hilten. 
“De kostenreductie door de behaalde gezondheidswinst bij de
patiënt zouden moeten opwegen tegen de meerkosten van de
gebruikte cryolijm.”
De gerandomiseerde studie, waaraan inmiddels zeven 
cardiothoracale centra meewerken, ging in oktober 2008 in
het LUMC van start. Loting bepaalt in welke onderzoeks-
groep de patiënten belanden: de cryolijm- of de controle-
groep. Zodra 1.000 patiënten in de studie zijn geïncludeerd,
naar verwachting in maart 2011, vindt de eerste interim data
analyse plaats, vertelt Joost van Hilten. “Dan zullen we zien
of er verschil bestaat tussen de data van de twee groepen,
waarbij niemand nog weet welke data van welke onderzoeks-
groep afkomstig zijn. Aan de hand van de statistische 
berekeningen bepalen we dan of voor een betrouwbare uit-
komst nog meer mensen moeten instromen, of dat de data
inmiddels een conclusie rechtvaardigen.”

Dat kan beter
Cryolijm behoort tot de familie van weefsel- of fibrinelijmen,
die al langer op de markt zijn. Fibrinelijmen passen volgens
insiders in de trend om bloedverlies en bloedgebruik in OK’s
terug te dringen. Er zijn chirurgen die ze gebruiken bij hart-,
knie-, heup en leveroperaties. Aangebracht op wondranden
of -vlakken versnellen ze natuurlijke processen van bloed-
stolling en wonddichting.
Fibrinelijmen zijn weefsellijmen op basis van plasma-
bestanddelen van donorpools, waar soms farmaceutische
producten aan zijn toegevoegd. Er zijn ook lichaamseigen
fibrinelijmen, gemaakt van plasma van de operatiepatiënt
zelf met behulp van een mobiel apparaat van de Amerikaanse
firma Thermogenis.
De operatiekamer is niet de meest voor de hand liggende 
plek om een plasmaproduct te maken, vond Dirk de Korte,
manager Product- en Procesontwikkeling Bloedtransfusie-
technologie van Sanquin Bloedbank aan de Amsterdamse
Plesmanlaan. Tijdens een sabbatical maakte hij kennis met
Thermogenis en het mobiele fibrinelijmapparaat. “OK-
personeel is niet gewend om plasmaproducten te maken”,
stelt hij vast. “En om patiënten die geopereerd moeten 
worden eerst plasma of bloed af te moeten nemen, is niet 
zo ideaal of soms gewoon niet mogelijk. Bovendien: als je 
plasma van donors zou gebruiken, is het op alle manieren
gescreend en is de kwaliteit veel constanter.”
De Korte dacht dat Sanquin met het apparaat en gebruik-
makend van donorplasma, veel veiliger en efficiënter fibrine-
lijm zou kunnen produceren. Sanquin zag dat na de nodige

Bloedproducten

Sanquin heeft een nieuw bloedproduct 
op de plank: cryolijm. Deze natuurlijke
weefsellijm zou postoperatief bloed- en
wondvochtverlies kunnen verminderen 
en wondgenezing bevorderen. Cryolijm
voldoet aan alle productienormen en is
bewezen veilig. Toch levert Sanquin het
product alleen nog onder voorwaarden
aan behandelaars. Dat zal veranderen
zodra doortimmerde trials hebben 
bewezen dat cryolijm patiënten gezond-
heidswinst oplevert.

Sanquin is klaar voor méér vraag naar cryolijm

Angela Rijnen

v.l.n.r. 
Martin Smid, 
Janny de Wildt-
Eggen en 
Dirk de Korte



Makkelijker strekken
Vandaar dat Sanquin heeft ingezet op een traject waarin 
trials binnen twee toepassingsgebieden worden gedaan: de
cardiothoracale chirurgie en sinds oktober ook de orthopedie.
In de laatste studie gaat het om toepassing van cryolijm bij
het plaatsen van knieprotheses. 
Rob Nelissen, hoogleraar Orthopedie in het LUMC: “Er zijn 
al jaren verschillende producten op de markt om de
lichaamseigen stolling van operatiewonden te bevorderen. 
Er verschijnen internationaal ook wel reviews van studies
naar fibrinelijmen in de orthopedie. Maar vaak zijn ze slecht
opgezet, kijken ze retrospectief, is de instroom van patiënten
niet gerandomiseerd of zijn er te weinig patiënten 
geïncludeerd om een effect statistisch te kunnen onder-
bouwen.”
Nelissen is nu principal investigator van een multicenter trial
waarbij dit allemaal wel volgens de regelen der wetenschap-
pelijke kunst is opgezet: een groep patiënten krijgt in de 
operatiekamer cryolijm op de wondvlakken, een andere niet
en alleen het lot bepaalt wie in welke groep komt. De studie is
in oktober van start gegaan. Behalve het LUMC, waar relatief
weinig patiënten aan een knieprothese worden geholpen
omdat het een ‘routine-operatie’ is, doen orthopedisch 
chirurgen van zeker zes niet-academische centra mee. Zij
worden getraind in het toepassen van de cryolijm, zodat ze
dit uniform doen, maar verder doen ze hun ‘treatment as
usual’, aldus Nelissen. Hij heeft het onderzoeksprotocol
geschreven in nauwe samenwerking met Joost van Hilten. 
Rob Nelissen: “We beoordelen de effecten van cryolijm niet
op de hoeveelheid bloedverlies die wordt beperkt, maar op de
uitkomsten die de behandeling heeft voor patiënten. Gaan
we bij de groep die met cryolijm behandeld is ook zien dat
mensen sneller hun knie kunnen buigen tot 90 en later 100
graden? Dat ze makkelijker kunnen strekken, beter kunnen
lopen en sneller revalideren? En we hebben er bewust niet
voor gekozen om de gezondheidswinst te vertalen in de op-
nameduur. De ontslagdatum van patiënten wordt ook door
externe factoren beïnvloed, bijvoorbeeld als er niet direct een
revalidatieplaats beschikbaar is in een verpleeghuis. Wel
betrekken we ook het oordeel van de patiënt in de studie,
door middel van vragenlijsten. Want het gaat er uiteindelijk
om hoe de patiënt met de nieuwe knie in het leven staat.”
De bedoeling is dat 500 patiënten in de studie worden 
geïncludeerd.

Voortgang
Dirk de Korte had verwacht dat de cryolijm binnen drie jaar
een standaardproduct zou zijn. “Inmiddels zijn er zes jaar
verstreken. Maar we stellen nu eenmaal onze eisen aan deze
klinische trials en ik vind de voortgang nog steeds mooi.”
Ondertussen lonken alweer nieuwe toepassingen aan de 

“Cryolijm is een uitstekend product voor mensen
die het nodig hebben”
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overwegingen wel zitten. De Korte legt, al demonstrerend met
een cryolijmzak annex spuitjes, het productieproces uit. 
“Je sluit een zak plasma aan op het apparaat. Tien ml gaat
in een bijzakje met daarin keramische korreltjes. Hieraan
wordt een oplossing van calcium en ethanol gevoegd die de
vorming van trombine in gang zet. Na de productie wordt
het trombine van de korrels gescheiden. De rest van het 
plasma komt in een grote zak die wordt bevroren en vervolgens
langzaam ontdooid. Bij 0°C ontstaan geconcentreerde 
plasma-eiwitten, het cryoprecipitaat. De vloeistof haal je 
er van af, het cryoprecipitaat los je op en tot slot komen
trombine en het cryoprecipitaat elk apart in de helft van een
dubbelloops spuitje. Bij die spuitjes zitten applicators waar-
mee je de inhoud over een wondvlak kunt druppelen of
sprayen: de inhoud van beide helften komt dan bij elkaar
waarna binnen tien seconden de fibrinevorming start.”

Net en veilig
De veiligheid van Sanquin’s cryolijm, die per leveringseen-
heid uit plasma van één enkele donor gewonnen is en waar
in tegenstelling tot de meeste fibrinelijmen niets aan is toe-
gevoegd, is in een pilot van de FIBER-studie aangetoond. Er is
veel tijd gestoken in het leren kennen van het product. “We
weten al veel, maar we zijn nog steeds bezig het product beter
te leren kennen”, vertelt Janny de Wildt-Eggen, manager
Laboratorium en Bewerking van Sanquin Bloedbank en
manager Transfusiemonitoring van Sanquin Research in
Groningen, waar het product wordt gemaakt.
“Nu onderzoeken we wat er in de spuitjes gebeurt als je het
product invriest en als je het ontdooit. We weten inmiddels
hoe stabiel het product is en dat het minimaal twee jaar
houdbaar is, mits op de juiste temperatuur ingevroren.” 
Er zijn ook goede verpakkingen ontwikkeld en volgens 
De Wildt-Eggen is er voldoende productiecapaciteit om ook
aan toenemende vraag te voldoen.
“Cryolijm zou nu al standaard geleverd kunnen worden; het
is een net en veilig product”, aldus projectleider Martin Smid,
manager Klinisch Consultatieve Dienst Sanquin Bloedbank
in Groningen. “Toch leveren we het product alleen nog
‘magistraal’, onder voorwaarden. Bij magistrale levering
geeft een behandelaar aan de status van het product – niet
standaard – te kennen en ons evaluatie van het gebruik terug
te koppelen. We hebben destijds afgesproken dat we eerst
enig zicht willen hebben op de kosteneffectiviteit van gebruik
van de cryolijm, alvorens het standaard uit te gaan leveren.”
Volgens Smid zet Sanquin geen ‘product in de markt’. “Het
goede is juist dat Sanquin een uitstekend product levert voor
mensen die het nodig hebben. En daar gaat het ons bij cryo-
lijm óók om.”



horizon, zoals ‘plaatjesgel’ - bewerkt plasma waar groei-
factoren uit bloedplaatjes aan zijn toegevoegd. De Korte:
“Plaatjesgel zou het bot bij bijvoorbeeld kaakreconstructies
sneller doen herstellen, of tennisellebogen sneller doen 
genezen.”
Maar het wachten is nu toch echt op de studieresultaten, om
te beginnen die van de FIBER-studie. Mochten die volgend
jaar bewijzen dat de croylijm patiënten ten goede komt, dan
kan de productie direct worden opgeschaald en zal de lijm
voortaan op de bestellijsten van Sanquin prijken.

Joost van Hilten (Amsterdam, 1959) studeerde medische biologie in Utrecht. 
In 1990 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een farmaco-
logisch proefschrift. Hij werkte in het buitenland als postdoc, deed consultancy-
werk op het gebied van subsidies en kwaliteitszorg en werkt sinds 1998 bij
Sanquin. Nu is hij clinical research specialist bij de afdeling Transfusiegenees-
kunde van Sanquin Research, waar al het klinisch onderzoek waarbij Sanquin is
betrokken, wordt gebundeld. Er werken 25 tot 30 onderzoekers, aio’s, research
nurses, datamanagers en artsen aan dat klinisch onderzoek.
joost.vanhilten@sanquin.nl    http://nl.linkedin.com/pub/joost-van-hilten/21/7a0/b0a

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

Rob Nelissen (Heerlen, 1959) studeerde geneeskunde in Leiden. Hij promoveerde
in 1995 op een epidemiologisch onderzoek naar patiënten die een knieprothese
hadden gekregen. Zijn opleiding tot orthopedisch chirurg volgde hij deels in het
Westeinde ziekenhuis Den Haag en deels in het LUMC. In het LUMC is hij sinds
2005 hoogleraar experimentele orthopedie, in het bijzonder de gewrichts-
reconstructie, en hoofd van de afdeling Orthopedie.
r.g.h.h.nelissen@lumc.nl    http://nl.linkedin.com/pub/rob-nelissen/10/383/744
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Martin Smid (Groningen, 1958) studeerde geneeskunde in Groningen en 
promoveerde in 1995 op onderzoek naar het immuunsysteem bij HIV-negatieve
hemofiliepatiënten. In 1996 werd hij medisch directeur van de Bloedbank in
Enschede. Bij Sanquin was hij onder meer ook divisie-directeur Midden-Neder-
land. Sinds 2004 is Smid als manager van de Klinisch Consultatieve Dienst van
Sanquin Bloedbank in Groningen verantwoordelijk voor de contacten met de 
ziekenhuizen. Hij is projectleider van de introductie van cryolijm als nieuw 
product van Sanquin. 
m.smid@sanquin.nl

Janny de Wildt-Eggen (Ruinerwold, 1956) werkt sinds 1978 bij Sanquin. 
In 2000 promoveerde zij op het proefschrift ‘Nieuwe ontwikkelingen in de 
bereiding en het bewaren van trombocytenconcentraten van buffy coats’. Sinds
2007 is zij manager Laboratorium en Bewerking van Sanquin Bloedbank en
manager Transfusiemonitoring van Sanquin Research in Groningen.
j.dewildt@sanquin.nl

v.l.n.r. 
Rob Nelissen en 
Joost van Hilten
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De laatste jaren is de bewaarduur van rode
bloedcelconcentraten (RBC) een hot topic
geworden onder andere door de zeer 
wisselende conclusies van tientallen, meest
observationele, studies. Bij een nauwkeurige
inspectie van de betreffende publicaties 
blijken er opmerkelijk vaak tekortkomingen 
te zijn in studieontwerp en/of analyse, die
meestal leiden tot overschatting van het risico
van ‘oudere’ RBC. Omdat de resultaten van 
de lopende gerandomiseerde studies nog
enkele jaren op zich laten wachten moet
beleid voorlopig nog op de resultaten van het
observationeel onderzoek worden gebaseerd.
Een juiste inschatting van de waarde van de
verschillende studies is hierbij van groot
belang.

Het optreden van veranderingen in de eigen-
schappen van RBC tijdens het bewaren wordt
samengevat onder de term ‘storage lesion’.
Deze veranderingen zijn uitgebreid beschreven
maar of zij uberhaupt klinische consequenties
hebben is echter al jarenlang onderwerp van
discussie. De eerste publicatie over een 
associatie van de bewaarduur van RBC met de
prognose van de getransfundeerde patiënten
is in 1994 verschenen. In de daaropvolgende
jaren is er slechts sporadisch gepubliceerd
over dit onderwerp, tot 2008. Met het artikel
van Koch et al in NEJM kwam dit onderwerp
opeens vol in de schijnwerpers van zowel vak-
als lekenpers. Helaas kregen de ingezonden
brieven die de tekortkomingen van deze studie
bespraken aanzienlijk minder aandacht.
Vanaf 2008 zijn er minstens veertien nieuwe
observationele studies gepubliceerd met de
bewaarduur van RBC als onderzoeksonder-
werp. De belangrijkste valkuilen waar bij dit
soort studies op gelet moet worden, worden
hier toegelicht.

Het aantal getransfundeerde RBC
Veruit de belangrijkste valkuil betreft het aan-
tal RBC dat aan een patiënt is toegediend. Om
in een studie inzicht te verkrijgen in mogelijke
effecten van de bewaarduur van RBC moeten
andere variabelen, zoals het aantal RBC, zo
min mogelijk verschillen. Dit blijkt in de 
praktijk op verschillende manieren mis te
gaan.

Het duidelijkste voorbeeld betreft studies die
patiënten zonder RBC transfusies als controle-
groep gebruiken. De controlegroep is daarmee
altijd in een betere klinische conditie dan de
studiegroep waar iedereen ten slotte minstens
één RBC nodig heeft gehad. Dit verschil in 
klinische conditie komt bovenop een even-
tueel verschil ten gevolge van de bewaarduur
waardoor het risico van bewaren zal worden
overschat.
Studies die ‘de oudste RBC’ analyseren lopen
een vergelijkbaar risico door het sterke 
verband tussen het aantal RBC dat een
patiënt heeft ontvangen en de bewaarduur
van de oudste RBC. Bij iedere transfusie is er
een kans dat de RBC ouder zijn dan ‘x’ dagen.
Dit leidt er toe dat poly-transfusies veel vaker
in de groep met een oudste RBC ouder dan ‘x’
dagen terecht zullen komen. Poly-transfusies
hebben gemiddeld een slechtere prognose dan
patiënten die slechts een enkele RBC nodig
hebben. Door de extra poly-transfusies in de
groep met een oudste RBC ouder dan ‘x’
dagen zal ook hier het risico van bewaren 
van RBC worden overschat.
Sommige studies hebben het aantal RBC ouder
dan ‘x’ dagen geanalyseerd. De valkuil bij dit
ontwerp zit hem in het feit dat een extra RBC
ouder dan ‘x’ dagen automatisch ook een extra
RBC voor het totaal aantal RBC betekent. En
het totaal aantal RBC is natuurlijk al jaren
bekend als risicofactor voor allerlei eindpunten.
Er zijn verschillende methoden om te 
compenseren voor een verschil in aantal RBC
waarmee de geschatte associatie met de
bewaarduur tot een meer realistische waarde
kan worden gecorrigeerd. Helaas blijken veel
studies geen enkele correctie toegepast te 
hebben. Bij studies die wel enige vorm van
correctie gebruikt hebben blijken significante
invariante associaties sterk af te zwakken en
vaak zelfs te verdwijnen.

ABO bloedgroep
De ABO bloedgroep van een patiënt is onder
andere geassocieerd met het risico op coronair
vaatlijden, trombo-embolische complicaties
en post-infarct mortaliteit. Hierbij blijken 
patiënten met bloedgroep O een verminderd
risico te hebben ten opzichte van non-O
patiënten. 

Opinie

Leo van de Watering (Den Haag, 1960) is in 1991
zijn onderzoekscarrière begonnen bij de Leidse
bloedbank. Tegenwoordig is hij werkzaam als 
senioronderzoeker bij bij de afdeling Transfusie-
geneeskunde van Sanquin Research, en bij de
Klinisch Consultatieve Dienst. Hij heeft meerdere
klinische transfusiestudies gepubliceerd, en onder-
steunt thans AIO’s, studenten en anderen bij de uit-
voering en analyse van klinisch transfusieonder-
zoek. Hij doceert transfusiegeneeskunde aan 
studenten en verpleegkundigen en is regelmatig
gastspreker op (inter)nationale bijeenkomsten.
Daarnaast is hij lid van enkele ziekenhuis bloed-
transfusiecommissies en ‘associate scientific 
member’ van het BEST-collaborative. 
l.vandewatering@sanquin.nl
l.m.g.van_de_watering@lumc.nl

Oud en nieuw anno 2010: De discussie 
rond de bewaarduur van RBC

Leo van de Watering
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Figuur 1
Enkele theoretische risicopatronen passend bij een 
gedichotomiseerde analyse, waarbij het gemiddeld risico van
RBC bewaard �14 dagen significant groter is dan bij RBC
bewaard <14 dagen.
Wanneer een significant hoger risico bij RBC �14 dagen
wordt gevonden betekent dit niet direct dat dag 14 een
belangrijk omslagpunt is. Ook wanneer een omslagpunt 
eerder is (blauwe lijn), later is (rode lijn) of totaal ontbreekt
(blauw gestippelde lijnen) kan zo’n resultaat worden 
gevonden.

met dit ontwerp hier totaal géén informatie
over verschaft.
Ter illustratie, twee vragen: 1) Wat zou het
resultaat van deze studie zijn geweest 
wanneer het omslagpunt niet bij ‘x’, maar
heel ergens anders zou liggen? 2) En wat,
wanneer er sprake zou zijn van een continue 
verslechtering van RBC’s, zonder enig belang-
rijk omslagpunt? Antwoord: In beide gevallen
zou wederom gevonden worden dat RBC
ouder dan ‘x’ het gemiddeld slechter doen (zie
figuur 1). Een dergelijk studieresultaat zegt dus
totaal niets over de importantie van bewaar-
duur ‘x’ in het onderliggende werkings-
mechanisme. Hiervoor zijn analyses nodig ter
optimalisatie van een variabele afkapwaarde
van de bewaarduur.

Publicatiebias
Zoals bij alle langlopende studieonderwerpen
is ook hier de literatuur enigszins vertroebeld
door publicatiebias. Doordat kleine studies
onvoldoende power hebben om een associatie
uit te kunnen sluiten zijn alleen die kleine 
studies gepubliceerd die wel een significante
associatie hebben gevonden. Kleine studies
die geen associatie vonden zijn mogelijk zelfs
niet eens ingestuurd voor publicatie. Het feit
dat tot 2008 alle klinische studies met minder
dan 100 patiënten een significante associatie
rapporteerden, maar wel allemaal een ande-
re, is een duidelijk signaal dat er ook bij dit
onderwerp sprake is van publicatiebias. De
besproken valkuilen kunnen hierbij verklaren
waarom met name nadelige associaties zijn
gerapporteerd.

Epiloog
RBC bewaarduurstudies die significante 

associaties met de prognose rapporteren
komen vrijwel uitsluitend uit Noord-Amerika.
Hierbij werden meestal leukocyt-rijke RBC
gebruikt, dus zonder leukocytenreductie in 
de vorm van buffy-coat verwijdering en/of 
filtratie. Van alle andere studies, uit Dene-
marken (3), Nederland (3), Spanje (2), Frank-
rijk, Zweden of Australië, concludeert er
slechts één dat er een significante associatie is,
en dat is een studie met niet-getransfundeerde
controles. Op de laatste AABB zijn drie nieuwe
observationele studies uit de VS gepresenteerd,
onder andere met gefiltreerde RBC, die alle
drie als belangrijkste conclusie rapporteerden
dat er géén associatie van de RBC bewaarduur
met het primaire eindpunt was gevonden.
Deze nieuwe resultaten, gecombineerd met
het initiële geografische verschil lijken dit hot
topic wat af te koelen.
In afwachting van de resultaten van de 
gerandomiseerde studies, waarin ook Neder-
land gaat participeren, kunnen we voorlopig
concluderen dat na nauwkeurig bestuderen
van de literatuur over RBC bewaarduur wij in
Nederland ons geen zorgen hoeven te maken
over ‘oud en nieuw’.

Noot
Bij dit artikel is gebruikt gemaakt van 12 referenties. 
Het artikel inclusief deze referenties en uitgebreide literatuur
is te vinden op www.sanquin.nl/bloedbeeld

De bredere compatibiliteit van bloedgroep O
RBC leidt tot een hogere turnover binnen de
ziekenhuisvoorraad. Patiënten met bloed-
groep O ontvangen dan ook gemiddeld versere
RBC, waardoor in een studiegroep met oude
RBC de non-O patiënten oververtegenwoordigd
zijn. Deze overmaat aan non-O patiënten
leidt niet alleen tot een overschatting van het
risico van oude RBC op trombo-embolische
complicaties maar ook op de daaraan 
gerelateerde opnameduur en mortaliteit.

Studie-eindpunt eerder dan RBC transfusie
De meeste studies hebben bij het analyseren
van de bewaarduur van de getransfundeerde
RBC gebruik gemaakt van de data van alle
RBC die tijdens de opnameperiode zijn toe-
gediend. Bij analyses naar een associatie met
mortaliteit of met ziekenhuisopnameduur
geeft dit geen problemen. Vaak zijn er echter
ook andere eindpunten/complicaties geanaly-
seerd zoals infecties, orgaanfalen of trombose.
Bij deze analyses gaat het dan mis omdat er
bij sommige patiënten RBC worden geanaly-
seerd die zijn toegediend nadat de complicatie
al was opgetreden. Omdat door deze late
RBC’s de variabele ‘oudste RBC’ wel ouder kan
zijn geworden maar nooit jonger, worden
enkele patiënten met complicaties onterecht
geanalyseerd alsof zij oudere RBC zouden
hebben ontvangen. Ook deze valkuil leidt
daarmee tot overschatting van het risico van
bewaren.

Dichotomisatie van bewaarduur 
(bijv. �14 dagen vs. �14 dagen)
Veel studies hebben in het studieontwerp al
bepaald dat de bewaarduur gedichotomiseerd,
als ouder of jonger dan ‘x’ dagen, wordt
geanalyseerd. De afkapwaarde ‘x’ wordt 
daarbij gebaseerd op een hypothese over het
onderliggende werkingsmechanisme (bijv. ‘x’
=14 dagen n.a.v. verdwijnen 2,3-DPG).
Wanneer een significant verschil wordt 
gevonden is dan vaak de conclusie dat deze
resultaten de hypothese ondersteunen dat dag
‘x’ een belangrijk omslagpunt is tijdens het
bewaren. Door sommigen worden hier zelfs
adviezen tot het wijzigen van het transfusie-
beleid aan verbonden. Deze conclusies zijn
echter volkomen ongegrond omdat een studie 
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Om het risico van HBV-transmissie via bloed-
transfusie nog verder te verkleinen hoopt
Sanquin bloeddonaties met een extra test
(anti-HBcore screening) te gaan controleren
op aanwezigheid van het hepatitis B virus
(HBV). Dit bleek nodig na de ontdekking van
zeldzame ‘occulte’ HBV-infecties.

Bloeddonaties worden in Nederland sinds
midden jarig zeventig onderzocht op aan-
wezigheid van het hepatitis B-virus, dat een
leverinfectie kan veroorzaken. Dat gebeurt
met de HBsAg-test, waarmee de aanwezigheid
van het manteleiwit van het virus kan worden
aangetoond. Deze test is sindsdien aanzienlijk
verbeterd en gevoeliger geworden. Per 
november 2008 heeft Sanquin daarnaast 
een nieuwe test ingevoerd, namelijk voor de
detectie van HBV-DNA. Deze wordt uitgevoerd
op pools van zes donaties. Deze test bracht
aan het licht dat afwezigheid van het mantel-
eiwit niet hoeft te betekenen dat het virus niet
in het bloed van de donor zit. Er blijken zo-
genaamde occulte HBV-geïnfecteerde donors
te bestaan. “Negentien van de twintig 
geïnfecteerde volwassenen klaren het virus.
We dachten vroeger dat het virus daarna 
helemaal weg was na het opklaren van een
HBV-infectie”, zegt arts-microbioloog Hans
Zaaijer, manager van de afdeling Bloedover-
draagbare infectie bij Sanquin Research en
hoogleraar Bloedoverdraagbare infecties bij
het AMC. “Maar het lijkt er sterk op dat je 
weliswaar klinisch helemaal kunt opknappen
en niet meer besmettelijk bent in het sociale
verkeer voor partner of kinderen, maar dat
het virus wel blijft sluimeren in de lever, waar-
door een kleine hoeveelheid virus kan lekken
van de lever naar het bloed. Dat kan 
vervolgens via een donor in de bloedtrans-
fusie terechtkomen.”
Zaaijer heeft één ontvanger gevonden die
lang geleden bloed kreeg van een occulte
donor en nu HBV blijkt te dragen, waarschijn-
lijk hetzelfde virus als dat van de donor. “Wat
zich aftekent is dat occulte donors niet altijd
besmettelijk zijn, maar in episodes, en soms
onder de detectiegrens van de HBV-DNA test.”
De afgelopen twee jaar waren veertien 
donaties van Sanquin positief in de HBV-
DNA-test, maar negatief in de HBsAg-test.

“Het is mooi dat we die occulte donors nu 
kunnen opsporen, maar een tegenvaller is dat
dat niet lukt als het aantal virusdeeltjes in het
bloed onder de detectiegrens van de test zit”,
zegt Zaaijer. Daarvoor geldt een ondergrens
van 22 IU/ml HBV-DNA.
Dit inzicht betekent dat Sanquin, teneinde
iedereen die ooit een HBV-infectie heeft gehad
uit te kunnen sluiten als donor, voortaan nog
een derde test moet doen om het bloed 
helemaal veilig te maken: een screening op
HBcore-antistoffen. Dat was het advies van
een door Zaaijer voorgezeten commissie aan
de onafhankelijke Medische Adviesraad van
Sanquin. Deze Adviesraad adviseerde op zijn
beurt de Raad van Bestuur van Sanquin om
de extra test in te voeren, een maatregel waar
de minister hopelijk mee instemt.
Nederland behoort tot de regio met de minste
HBV-infecties ter wereld, waardoor het aantal
occulte donors klein is in Nederland vergele-
ken met andere landen. “Maar we moeten wel
alle donaties gaan testen om HBV-transmissie
bij enkele patiënten te voorkomen”, zegt
Zaaijer. “Dat kost ruim een miljoen en dan is
het nog een geluk dat deze test niet duur is.
Kosteneffectief is deze maatregel niet, maar
dat geldt voor vrijwel alle tests die in de bloed-
branche worden ingevoerd ter vergroting van
de veiligheid. Voordeel is wel dat Sanquin de
test in het bestaande screeningsproces kan
invoegen. De machines zijn erop gebouwd,
het is een kwestie van een extra schakelaar
omzetten en een extra doosje erin schuiven.”
Is het denkbaar dat er ook occulte HIV- en
HCV-infecties opduiken? “Nee”, zegt Zaaijer,
“want elke HIV-infectie is ‘gewoon’ chronisch
en dus detecteerbaar. HCV-infecties zijn in 
vier van de vijf gevallen chronisch, en bij de
resterende HCV-gevallen klaart de patiënt
helemaal op en is het virus ook werkelijk weg.
Er zijn simpelweg biologische verschillen 
tussen deze drie virussen.”

Veiligheid

Extra test noodzakelijk voor uitsluiten
hepatitis-B besmette donors

Hans Zaaijer (Rotterdam, 1956) studeerde Genees-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam en 
promoveerde in 1995 op confirmatietesten voor
bloedoverdraagbare virale infecties. Sinds 1999 is
hij werkzaam als arts-microbioloog. Tevens houdt
hij zich bezig met de toenemende relevantie voor de
bloedveiligheid van importinfecties, zoönotische
infecties en occulte infecties met hepatitis B virus.
Hans Zaaijer is sinds 2009 hoogleraar Bloedover-
draagbare Infecties aan de Faculteit der Genees-
kunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-
UvA). Bij Sanquin is hij manager van de research-
afdeling Bloedoverdraagbare infecties.  
h.zaaijer@sanquin.nl

Frank van Kolfschooten
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Patiënten die door transfusies, een orgaan-
transplantatie of een zwangerschap aan rode
bloedcelantigenen worden blootgesteld 
kunnen allo-antistoffen ontwikkelen. Hoewel
de incidentie wisselt tussen studies treedt
deze alloimmunisatie tussen de 1 en 6% na 
1 transfusie en tot 30% bij zogenaamde poly-
transfusies (bijvoorbeeld sikkelcelanemie-,
thalassemie-, of myelodysplasiepatiënten) op.

Veel belangrijker is het dat deze alloimmuni-
satie aanzienlijke problemen kan veroor-
zaken, zoals uitgestelde bloedafbraak 
(hemolyse) van het gegeven bloed maar ook
logistieke problemen om, als later meer trans-
fusies nodig zijn, op tijd gematched bloed (dus
niet reagerend met de gevormde antistoffen)
te vinden. Natuurlijk zou alloimmunisatie
grotendeels voorkomen kunnen worden als
alle patiënten voor de meeste antigenen
gematched donorbloed zouden krijgen. Tot
dusverre is deze ultieme oplossing echter veel
te gecompliceerd en te kostbaar. De R-FACT
(Risico Factoren voor Alloimmunisatie na
erythrocyten Concentraat Transfusies) studie
probeert als stap voorwaarts te ontdekken bij
welke patiënten, bijvoorbeeld door erfelijke
aanleg maar met name ook bij welke 
klinische condities, het meest alloimmuni-
satie voorkomt. Als je voorafgaand aan een
transfusie, zou kunnen herkennen welke
patiënten een verhoogd alloimmunisatierisico
hebben, dan zou je bijvoorbeeld kunnen over-
wegen juist deze patiënten gematched bloed
te geven.

De R-FACT studie wordt georganiseerd vanuit
het Jon J van Rood Centrum voor Klinisch
Transfusiegeneeskundig Onderzoek (het
samenwerkingsverband op dit gebied tussen
Sanquin en het LUMC) en wordt betaald uit
PPO-C gelden. De onderzoeker bij de afdeling
Transfusiegeneeskunde van Sanquin
Research, Saurabh Zalpuri, vertelt: “Het
betreft een nationale studie waaraan nu reeds
een groot aantal ziekenhuizen hun mede-
werking heeft toegezegd. We zijn heel blij met
het enthousiasme van de collega’s klinisch 
chemici, transfusielabmedewerkers en de
betrokken clinici om tot de studiegroep toe te
treden en mee te denken.” Door een nieuw

ontworpen zoekstrategie in datasystemen 
van de bloedtransfusielaboratoria kunnen
patiënten die een eerste alloimmunisatie 
ontwikkelen op rode bloedceltransfusies snel
worden geïdentificeerd. Naast deze zogenaamde
‘cases’ zal ook een representatieve patiënten-
groep die geen antistoffen ontwikkelt (de 
‘controles’) worden opgezocht. “Door de 
aanwezigheid van specifieke klinische, om-
gevings- en/of genetische factoren bij deze
twee groepen te vergelijken, kunnen we risico-
factoren voor alloimmunisatie vaststellen”,
zegt Zalpuri. “Voor de studie vragen we verder
aan de case- en controlepatiënten of ze een
vragenlijst invullen maar ook of ze eenmalig
wat bloed willen afstaan. In dit bloed worden
de rode bloedcelantigenen en eventueel aan-
wezige antistoffen verder getypeerd, maar
wordt ook DNA geïsoleerd voor later onder-
zoek.”

In meer dan 6000 patiënten van het LUMC
bleek reeds dat alloimmunisatie toeneemt met
het aantal toegediende bloedzakjes. Het zag er
verder naar uit dat als patiënten meer dan
veertig zakjes bloed krijgen zonder te immuni-
seren dat dat dan ook niet meer gebeurt. Eind
2013 hoopt de R-FACT studie de vraag te 
kunnen antwoorden welke patiënten die een
bloedtransfusie nodig hebben, het best vanaf
het begin meer getypeerd bloed zouden 
moeten krijgen. Aanvullend zal dan uit de
MATCH studie van Henk Schonewille bekend
zijn wat zo’n matchingbeleid uiteindelijk kost.

Referentie
www.lumc.nl/con/5045/

Onderzoek

R-FACT studie onderzoekt risico’s
alloimmunisatie

Jaap Jan Zwaginga

Saurabh Zalpuri (Chandigarh, India, 1982) vertrok na zijn
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2006 af als arts en schreef zich in voor de Research Master in
Epidemiologie aan de Universiteit van Utrecht. Sinds zijn 
afstuderen als MSc Epidemiologie in augustus 2008 is hij
werkzaam als promovendus bij het LUMC/Sanquin.
s.zalpuri@lumc.nl 
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In dit kwartaal zijn weer veel nieuwe en 
interessante publicaties van Sanquin 
onderzoekers verschenen. Een kleine selectie
wordt hier toegelicht. U treft een overzicht
van al onze publicaties aan op de website:
www.sanquin.nl/publicaties.

Samenwerking in immuunrespons
De Wit J et al.
Antigen-specific  B cells reactivate an effective
cytotoxic T cell Response against phago-
cytosed Salmonella through cross-presention.
PLoS ONE 2010; 5(9):e13016.
Het verwijderen van intracellulaire bacteriële
pathogenen zoals Salmonella typhi, vraagt
samenwerking tussen de humorale immuun-
respons en de CD8(+)T- cel respons. Gedacht
wordt dat dendritische cellen (DCs) deze samen-
werking orkestreren door het presenteren van
bacteriële antigenen op MHC klasse I molecu-
len. Echter, de presentatie van Salmonella anti-
genen door DCs gaat vergezeld van de inductie
van apoptose in deze DCs. Naast antistof-
productie tegen Salmonella, wordt om onduide-
lijke redenen Salmonella tevens opgeruimd door
B cellen. In dit artikel laten Jelle de Wit van de
afdeling Immunopathologie van Sanquin
Research en collega's zien dat Salmonella-speci-
fieke B cellen Salmonella fagocyteren. Dit ge-
beurt nadat CD8(+)-cellen zijn geactiveerd door
B-cel-reactivatie via kruis-presentatie, waarbij
een Salmonella-specifieke cytotoxische T-cell res-
pons wordt opgewekt. De reactivatie van CD8(+)
cellen is afhankelijk van CD4(+) T cellen. In
tegenstelling tot dendritische cellen, gaat B cel-
gemedieerde kruispresentatie van Salmonella
niet gepaard met apoptose. Blijk-baar zijn B
cellen een nieuwe speler in de activatie van het
cytoxische effectordeel van de immuunresponse
en het genereren van effectieve adaptieve
immuniteit bij Salmonella infectie.

Parvo B19 in donaties
Kooistra K et al.
Epidemiology of high-level parvovirus B19
viraeia among Dutch blood donors, 2003-
2009.
Vox Sang 2010; E pub ahead of print.
Stagestudent Kyra Kooistra heeft binnen
Sanquin Diagnostiek onderzoek verricht 
naar de incidentie van Parvovirus B19 in 

6,5 miljoen donaties. Tussen 2003 en 2006
zijn alle Nederlandse bloed- en plasmadona-
ties getest op de aanwezigheid van B19 DNA
in pools van 480 donaties. Reactieve pools zijn
verder onderzocht, en demografische gegevens
van de geïnfecteerde donaties met meer dan
een miljoen IU/ml zijn achterhaald. In totaal
zijn hiermee 411 donaties geïdentificeerd. 
In de maanden december tot juni komen de
meeste B19-infecties voor, verspreid over heel
Nederland. In het epidemisch seizoen komen
bloeddonaties met hoge niveaus van Parvo-
virus veel voor. Via deze donaties kunnen
immuungecompromiteerde en Parvo-naïeve
ontvangers worden besmet. De auteurs geven
aan dat gestreefd zou moeten worden naar
preventieve maatregelen.

Alloimmunisatie in Afrika
Natakunda B et al.
Red blood cell allo-immunisation from an
African perspective.
Curr Opin Hematol 2010; 17:565-70.
Bernard Natakunde van Mbara University,
Uganda en de afdeling Transfusiegenees-
kunde van Sanquin Research in Leiden heeft
in dit review-artikel vanuit Afrikaans perspec-
tief alloimmunisatie na rode celtransfusies
bekeken. De belangrijkste transfusie-indicaties
in Afrika (malaria en zwangerschap) leiden
tot een groot risico op meerdere transfusie-
episodes gedurende de levensloop. Allo-
immunisatie ontstaat wanneer patiënten 
worden blootgesteld aan bloedgroepanti-
genen die zij zelf niet hebben; dit kan leiden
tot ernstige reacties met poten-tieel aanzien-
lijke morbiditeit en mortaliteit. In drie cross-
sectionele studies naar RBC allo-immunisatie
uitgevoerd in Malawi en Uganda bleek dat 
1-6% van de getransfundeerde patiënten 
klinisch relevante rode bloedcel-antistoffen
had. Waar in Afrikaanse landen ABO/D type-
ring verplicht is, worden volledige kruisproeven
niet routinematig gedaan. Meer kennis over
verspreiding en frequentie van antigenen is
belangrijk om inzicht te krijgen in de risico’s
van incompatibele transfusies en om strate-
gieën te ontwikkelen om profylactisch, via 
testen of preventieve maatregelen, transfusie-
geïnduceerde alloimmunisatie te voorkomen.
www.sanquin.nl/publicaties

Het menselijk lichaam is een voor
een deel nog steeds een groot raadsel.
De medische wetenschap zet echter
elk jaar een stapje vooruit in de 
ontraadseling van dit wonderlijk
fenomeen.
Om al dit voortschrijdend inzicht in
de praktijk toe te passen, moet het
medisch personeel elk jaar cursussen
volgen, congressen bezoeken en
lezingen bijwonen. Elke nieuwe 
kennis kan immers een sleutel zijn
tot nieuwe vergezichten die op alle
fronten bruikbaar zijn.
Sanquin is één van de organisaties
die elk jaar cursussen en seminars
aanbiedt, lezingen en congressen
organiseert om de bij hen vergaarde
kennis te delen met de medische
wereld.

Ontmoetingen

BeeldOnderzoek

Raimond Wouda

Recente publicaties



05 10
20 10
18.50
amsterdam



26 03
20 10
14.16
amsterdam





03 03
20 10
links
17.14 
rechts
16.52
amsterdam

01 03
20 10
links
18.42
rechts
19.17
alkmaar







19 05
20 10
13.12
ede



05 10
20 10
18.58
amsterdam



December  Bloedbeeld 21

Diverse onderzoekers en medici bij Sanquin
Research en Diagnostiek werken ook in een
academisch ziekenhuis. Die gecombineerde
aanstelling levert een meerwaarde op. Door
hun klinische ervaring krijgt Sanquin een
goed beeld van de wensen en behoeften van
ziekenhuizen en hun patiënten. Anderzijds
zijn het ambassadeurs van Sanquin in de kli-
niek. Ditmaal in de schijnwerper, Anske van
der Bom, klinisch epidemioloog in het LUMC

Klinisch epidemioloog Anske van der Bom
verdeelt haar werkweek half-half tussen het
LUMC en Sanquin. “Ik vertaal vragen uit de
klinische praktijk – over diagnose, prognose,
behandeling, maar ook de etiologie van ziek-
ten – naar een goede, betrouwbare onder-
zoeksopzet. Vaak komt dat neer op een advies
voor clinici hoe ze onderzoek het beste kunnen
aanpakken. Onderzoek waar ik dan ook vaak
bij betrokken blijf.” Als brugfiguur probeert
Van der Bom het patiëntgebonden onderzoek
van Sanquin naar een hoger plan te tillen.
Sanquin doet veel patiëntgebonden onder-
zoek naar eigen bloedproducten in het LUMC
en in andere ziekenhuizen. In dat onderzoek
wordt niet alleen gekeken naar de werking,
maar ook naar de bijwerkingen van die 
producten. Dat vraagt om speciaal onderzoek.
Van der Bom: “De gouden standaard om
geneesmiddelen – en dus ook bloedproducten
– te onderzoeken is het gerandomiseerd, 
dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek.
Maar om bij patiënten bijwerkingen en 
on-verwachte effecten op te sporen, kun je
dergelijk onderzoek meestal niet doen. 
Voor deze situatie ben je aangewezen op
observationeel onderzoek.”

Observationeel onderzoek
Het observationeel onderzoek heeft als nadeel
dat je minder controle hebt over het onder-
zoek. Soms moet je twee groepen vergelijken
die op meerdere punten van elkaar verschil-
len. Ze hebben bijvoorbeeld niet exact dezelf-
de aandoening, verschillen in gemiddelde
leeftijd of worden net iets anders behandeld.
Dan is het niet eenvoudig om vast te stellen of
de waargenomen verschillen of bijwerkingen
samenhangen met het toegediende bloed-
product of een andere variabele.

Samenwerking

Klinisch brugfiguur Anske van der Bom: 
Belang observationeel onderzoek

Van der Bom: “Dat maakt observationeel
onderzoek vaak ingewikkelder en moeilijker
dan experimenteel onderzoek in gerandomi-
seerde trials, waar je de variabelen zelf kunt
bepalen en variëren. Ik zie het dan ook als een
grote uitdaging om het observationele onder-
zoek op een valide, betrouwbare manier op te
zetten en uit te voeren. Een mooi voorbeeld
daarvan is het onderzoek naar transfusie-
gerelateerde acute longbeschadiging, kortweg
TRALI. Van der Bom: “Sanquin heeft sinds
2007 geen bloeddonaties van vrouwen meer
gebruikt voor plasma, omdat het idee bestond
dat vrouwen die ooit zwanger zijn geweest
bepaalde antistoffen in het bloed hebben. 
En dat die antistoffen de oorzaak van TRALI
konden zijn. Deze plasma-maatregel was een
zogeheten precautionary measure, waarvan
nog niet op een kwantitatieve manier in
patiënten was aangetoond dat dat echt nuttig
zou zijn. Ons onderzoek wijst nu uit dat dit
inderdaad zinvol was; er zijn door deze maat-
regel van Sanquin nu minder TRALI-gevallen.
Op dit moment is Van der Bom bezig met
onderzoek naar de risicofactoren voor antistof-
fen tegen rode bloedcellen. Van der Bom: “We
matchen bloed op de bloedgroepen A,B, O en
de rhesusfactor, maar er zijn nog meer bloed-
groepen waarop niet wordt gematcht. Daar
kun je ook antistoffen tegen ontwikkelen. Dat
is de eerste keer niet erg, maar krijg je daarna
rode bloedcellen met antigenen waartegen je
al antistoffen hebt aangemaakt, dan worden
die rode bloedcellen afgebroken. Dat wil je
voorkomen. We doen nu observationeel onder-
zoek – retrospectief in patiëntendossiers en
prospectief bij patiënten die nu bloed krijgen”
(zie ook p. 11). Het klinisch transfusiegenees-
kundig onderzoek in Leiden werd eerder dit
jaar bekrachtigd door de opening van het Jon
J van Rood Centrum. Van der Bom, die met
hematologen Anneke Brand en Jaap Jan
Zwaginga het in mei geopende centrum leidt,
is daar blij mee. “Het centrum gaat het Neder-
landse klinisch transfusiegeneeskundig onder-
zoek coördineren. Dat verhoogt de herken-
baarheid van het werk naar buiten toe aan-
zienlijk. Bovendien geeft zo’n gezamenlijk
besluit van het LUMC en Sanquin toch ook
weer extra steun aan het werk dat we hier
doen.”

Pieter Lomans

Anske van der Bom (Oudenbosch, 1964) studeerde
Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en
Klinische Epidemiologie aan het Netherlands
Institute for Health Sciences van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Zij was een aantal jaar 
klinisch epidemioloog bij het Julius Centrum UMC
Utrecht en is sinds 2004 universitair hoofddocent
bij de Afdeling Klinische Epidemiologie van het
Leids Universitair Medisch Centrum. Zij heeft een
opvallend brede onderzoeksinteresse, maar de bulk
van haar eigen onderzoek richt zich al meer dan 
15 jaar op ziekten van het bloed en (bij)werkingen
van bloedproducten. 
j.g.van_der_bom@lumc.nl



Sanquin organiseert elk jaar ruim vijftien 
cursussen op het gebied van de bloedtrans-
fusie. Vooral voor de scholing en bijscholing
van medewerkers van binnen de organisatie.
Steeds vaker tonen ook mensen van buiten
belangstelling voor de cursussen en Sanquin
stelt een aantal cursussen graag open voor
externe deelnemers. In een serie over 
opleidingen van Sanquin, deze keer de 
cursus Immunohematologie: vanuit klinisch
perspectief voor medisch specialisten en 
klinisch chemici.

Dr. Peter van den Burg is transfusiegenees-
kundige en bij Sanquin verantwoordelijk voor
de medische opleidingen. “We vinden het leuk
als mensen van buiten Sanquin meedoen aan
onze cursussen”, zegt Van den Burg. “Wij 
willen graag onze kennis met anderen delen.
Bovendien is dat ook beter voor de samen-
werking tussen Sanquin en de betrokkenen 
in ziekenhuizen, zoals medisch specialisten, 
klinisch chemici en medewerkers van de
bloedtransfusielaboratoria.” Voor de interne
opleiding op het terrein waarop Sanquin zich
bij wet begeeft – de Nederlandse bloedvoor-
ziening met goed geselecteerde donors en het
beschikbaar maken van kwalitatief hoog-
waardige bloedproducten en bloedtransfusies
– zijn geen cursussen te koop. “Het specifieke
aan Sanquin is dat alles te maken heeft met
bloed: het afnemen van bloed bij donors, het
bewerken van bloed tot producten en het 
testen van producten die uit donaties worden
gemaakt. Daarnaast heeft Sanquin veel 
kennis over bloedtransfusies, zoals van onder-
zoeken die bij de ontvanger van bloed-
producten moeten plaatsvinden en van het
adviseren bij eventuele transfusiereacties over
uit te voeren tests, geschikte bloedproducten
en het zoeken naar eventuele alternatieven.
Wij zijn de enige organisatie in Nederland die
bloed inzamelt en bloedproducten levert.”
De cursussen van Sanquin zijn bedoeld voor
analisten, voor donorartsen en hun assistenten,
die betrokken zijn bij de keuring van donors,
voor transfusie-artsen die gespecialiseerd zijn
in het adviseren van ziekenhuizen over alles
wat met transfusies heeft te maken en voor
internist-hematologen, kinderartsen of 
anesthesisten die zich willen specialiseren in

de transfusiegeneeskunde. De cursus
Immunohematologie is primair bedoeld voor
medisch specialisten en klinisch chemici.

Kennis delen
“Feitelijk is dit een uitbreiding van een cursus
die Sanquin al tien jaar geeft aan klinisch
chemici”, zegt drs. Marijke Overbeeke, biologe
en staflid Diagnostiek bij Sanquin. “We geven,
op verzoek van de klinisch chemici in 
opleiding, elke twee jaar een cursus vlak voor
hun tentamen hematologie. Die korte cursus
legt de nadruk op het laboratoriumdeel van
de immunohematologie. Er bleek ook behoefte
te zijn aan een cursus die zich wat meer richt
op de behandeling, dus op de resultaten en de
interpretatie van laboratoriumuitslagen.
Intern gaven we al een cursus voor transfusie-
artsen en toen hebben we een nieuwe cursus
gemaakt waarin beide cursussen zijn gecom-
bineerd.” Overbeeke heeft onderwijs hoog in
haar vaandel staan en in het bijzonder dat
aan externen. “Sanquin is heel goed in kennis
over immunohematologie. Die kennis moet je
niet voor jezelf houden, maar met anderen
delen. Daarmee promoot je je vakgebied voor
de wereld om je heen en houd je binding met
professionals in het veld.”
Van den Burg is het daar van harte mee eens.
“Het leuke van deze cursus is dat, doordat de
deelnemers klinisch chemici, donorartsen,
transfusiegeneeskundigen en medisch 
specialisten zijn er een enorme uitwisseling
van kennis is over de hele keten van de trans-
fusie. Welk probleem heb je in de kliniek?
Welke laboratoriumtests vraag je dan aan?
Hoe beoordeel je die? En wat zou dan de beste
behandeling zijn? Wij, als medewerkers van
Sanquin, gaan niet op de stoel van de clinicus
zitten. We hebben docenten uit het zieken-
huis, medisch specialisten en mensen van
Sanquin. Omdat je hen bij elkaar brengt en
iedereen vanuit de eigen optiek nadenkt over
een bepaalde casus, is dat zeer inspirerend en 
leerzaam. We brengen in deze cursus de raak-
vlakken samen.”
De cursus bestaat uit twee dagen contact-
onderwijs, het bestuderen van een handboek
en een evaluerende toets, en richt zich op de
diagnostiek en behandeling van transfusie-
problemen. Bijvoorbeeld (zeldzame en 
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Peter van den Burg
Marijke Overbeeke
Sacha Zeerleder

Opleidingen van Sanquin:
Immunohematologie

Maarten Evenblij
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catie nodig. Ook tussen het ziekenhuislabora-
torium en Sanquin.”
Dat wil niet zeggen dat de deelnemers aan de
cursus Immunohematologie zich vooral bezig-
houden met communiceren, rollenspelen en
begrip voor elkaar krijgen. Nee, aan de hand
van concrete casussen en met de inbreng van
zes deskundige docenten van buiten en 
binnen Sanquin, leren de cursisten zo goed
mogelijk het probleem van hun patiënt in
kaart te brengen, zodat betere diagnostiek bij
het laboratorium kan worden aangevraagd.
Van den Burg: “Alleen een goede vraag geeft
een goed antwoord uit het laboratorium waar
je als arts iets aan hebt. Je kunt niet alles
onderzoeken. Dat zou onnodig veel tijd en
geld kosten. De cursisten leren immunohema-
tologische uitslagen te interpreteren en te 
vertalen naar een behandeling.”
www.sanquin.nl/opleidingen

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

Marijke Overbeeke (Baarle Nassau, 1949) studeerde biologie,
inclusief eerste graad onderwijsbevoegdheid aan de
Universiteit van Utrecht. Haar gehele carrière bracht ze door
binnen afdeling Immunohematologie van het voormalige
CLB, later Sanquin Diagnostiek. Zij was daar wetenschappe-
lijk medewerker, hoofd laboratorium Bloedgroepenserologie,
afdelingshoofd Immunohematologie Diagnostiek en recent
staflid Diagnostiek
m.overbeek@sanquin.nl

Sacha Zeerleder (Bern, Zwitserland, 1970) volgde zijn 
medische opleiding aan de Universiteit van Bern en was daar-
na research en klinisch fellow bij het Centraal Hematologisch
Laboratorium. In 1999 kwam hij voor een jaar naar Sanquin.
Weer terug in Zwitserland bekleedde hij diverse posten in het
Hospital Center of Biel. In 2005 keerde hij terug naar de 
afdeling Immunopathologie van Sanquin Research. In 2008
werd hij internist-hematoloog bij het AMC. Sinds april 2010 
is hij op beide plaatsen staflid (50-50).
s.zeerleder@sanquin.nl 
s.s.zeerleder@amc.uva.nl

Voor een klinisch chemicus of hematoloog is
het moeilijker praten met Erytrocytenserologie
of de Klinisch Consultieve Dienst over de
resultaten of het meest geschikte product als
deze geen verstand heeft van de ingezette
laboratoriumtechnieken en de betekenis van
de resultaten.” Zeerleder is verbaasd hoe 
weinig de gemiddelde medisch specialist weet
van immunohematologische bepalingen.
“Een deel van zelfs de hematologen kan een
immunohematologische routinebepaling
onvoldoende interpreteren. Bij een resultaat
van een specialistisch laboratoriumonderzoek
weten ze vaak niet wat de volgende stap is die
van belang is voor verder onderzoek.”

Snel handelen
Het gaat Zeerleder niet alleen om het 
vergroten van de immunohematologische
kennis van de deelnemende artsen en klinisch
chemici, maar vooral dat ze leren wat hun
eigen beperkingen zijn. “De grootste 
bedreiging voor een patiënt is de zelfover-
schatting van zijn behandelaars”, zegt
Zeerleder. “Het is belangrijk dat je ook weet
wat je niet weet en dat je weet bij wie je moet
zijn die het wel weet. Daarvoor is ook kennis
nodig. We proberen met deze cursus ook de
drempelvrees om naar anderen toe te stap-
pen, weg te nemen. Er zijn altijd drempels om
naar iemand toe te stappen. Voor de hemato-
loog om naar de klinisch chemicus te stappen
en voor die laatste om naar Sanquin toe te
stappen. Een belangrijk voordeel van deze
cursus is dat je leert wat je in bepaalde 
situaties moet doen, wanneer je moet door-
pakken en dat je mensen uit andere discipli-
nes leert kennen, naar wie je gemakkelijker
kunt toe stappen.”
Het bijzondere aan de transfusiegeneeskunde
is dat ondanks dat er heel veel bloedtrans-
fusies worden gegeven het bijna nooit mis
gaat, maar dat als het mis gaat er snel moet
worden gehandeld en er vaak complexe 
reacties in het lichaam plaatsvinden.
Zeerleder: “Dan moet je goed en snel weten
wat je moet doen. De klinisch chemicus moet
weten welke test er moet worden gedaan en de
hematoloog moet weten wat hij wil weten en
wat dat van het laboratorium vergt. Daarvoor
zijn wederzijds begrip, interactie en communi-

complexe) auto- en allo-antistofreacties tegen
erytrocyten, trombocyten en leukocyten. Van
den Burg: “Er zijn tientallen bloedgroep-
systemen en soms zijn er vijf, zes antistoffen
tegelijkertijd betrokken bij een transfusie-
reactie. Dan is de diagnostiek lastig, maar wel
wezenlijk voor de behandeling en de keuze
van het juiste bloedproduct voor transfusie.
Voor ons is dat dagelijks werk, maar de meeste
artsen en klinisch chemici in een gemiddeld
ziekenhuis krijgen er veel minder vaak mee te
maken.”

Detectivewerk
Een aantal ziekenhuizen heeft zeer geavan-
ceerde diagnostische mogelijkheden voor
hematologie. Maar veel ziekenhuizen zijn 
in belangrijke mate afhankelijk van de 
faciliteiten van Sanquin en als het echt 
ingewikkeld wordt, doen vaak ook de meer
gespecialiseerde ziekenhuizen een beroep op
Sanquin Research. Van den Burg: “We hebben
het dan niet meer over tests die commercieel
verkrijgbaar zijn, maar over handwerk. Soms
kan een analist twee dagen bezig zijn om uit
te pluizen om welke combinatie van anti-
]stoffen en antigenen het bij een bepaalde
patiënt gaat. Dit zijn zeer tijdrovende 
procedures. Daarvoor zijn vaak ook bij-
zondere rode bloedcellen nodig die wij op
voorraad hebben ingevroren in vloeibare 
stikstof. In de cursus behandelen we ook een
casus waarbij de patiënt snel een transfusie
moet krijgen omdat het anders niet meer
hoeft. Er is dus geen tijd voor een dag lang
laboratoriumonderzoek. De cursisten leren
om bij beperkte informatie toch een bepaalde
transfusie voor te stellen. Het is detectivewerk,
puzzelen.”
Internist-hematoloog dr. Sacha Zeerleder is
een van de docenten. Hij werkt bij de afdelingen
Hematologie van het AMC en Immunopatho-
logie van Sanquin Research. “Bij bloedtrans-
fusies komen veel disciplines samen”, 
benadrukt hij. “De medisch-specialist als
behandelaar, de klinisch chemicus van het
ziekenhuislab, de afdeling Erytrocytensero-
logie en de Klinisch Consultieve Dienst van
Sanquin bij de diagnose en het transfusie-
advies. Iedereen heeft zijn eigen tak van sport,
maar men moet wel goed met elkaar praten.



pean Blood Alliance (EBA) en is bekostigd
door de Europese Commissie en de Scottish
National Blood Transfusion Service. In totaal
hebben achttien landen er aan meegewerkt.
De Vries is een van de samenstellers. Hij vond
het belangrijk dat ook Nederland was 
vertegenwoordigd bij de totstandkoming van
de handleiding. Daarom bood hij zich aan
om mee te doen. De andere deelnemers waren
bovendien erg blij met zijn inbreng als voor-
zitter van het International Haemovigilance
Network (IHN), de organisatie die zich bezig-
houdt met de veiligheid van de gehele trans-
fusieketen. Deze veiligheid was immers ook
een van de belangrijke thema’s van de hand-
leiding. De Vries: “Bloedproducten zelf zijn
tegenwoordig extreem veilig. Maar als je
bloed van een verkeerde bloedgroep aan een
patiënt geeft, is dat onveilig gebruik. Dit geldt
ook wanneer je bloed geeft aan een patiënt
die dat eigenlijk niet nodig heeft. Dergelijke
fouten mogen ziekenhuizen niet maken.”

Naast het veilig gebruik van bloedproducten
besteedt de handleiding uitgebreid aandacht
aan het effectief en het efficiënt gebruik
ervan. De Vries licht toe dat bij effectiviteit het
doel is dat de patiënt ook daadwerkelijk beter
wordt van het bloedproduct. Bij efficiëntie
gaat het vooral om het tot een minimum
beperken van verspilling van kort houdbare
bloedproducten. Op dat gebied is nog veel te
winnen, weet het hoofd Bloedtransfusiedienst.
“Er wordt nog steeds op grote schaal bloed 
verspild. Ook in ons land. Patiënten krijgen
bijvoorbeeld onnodig bloed. Of ingevroren
bloedproducten worden ontdooid, terwijl ze
achteraf niet nodig blijken te zijn. Dat 
ontdooide product kun je dan niet meer
gebruiken en moet je weggooien. Een van de
oorzaken is dat artsen niet weten wanneer ze
een product moeten aanvragen. Die verkwis-
ting is uiteraard onverantwoord. Je laat vrij-
willigers bloed geven en daar moet je zorg-
vuldig mee omgaan.”

Klinische audits
In de handleiding staan allerlei informatie 
en adviezen die ziekenhuizen ertoe moeten 
brengen bewuster om te gaan met bloed-
producten. De doelgroep bestaat vooral uit

Handleiding voor optimaal gebruik 
bloedproducten
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Hoewel bloedproducten steeds veiliger 
worden, is het transfusieproces nog verre van
ideaal. Daardoor gaat er onnodig veel donor-
materiaal verloren en krijgen patiënten 
verkeerde bloedproducten toegediend.
Achttien Europese landen hebben de handen
ineen geslagen om dat transfusieproces te
optimaliseren. Dit heeft geleid tot de komst
van de Manual of Optimal Blood Use, die
medio dit jaar tijdens een congres in Berlijn
officieel werd gelanceerd.

Zo’n twintig jaar geleden toonde de zoge-
naamde Sanguisstudie aan dat het gebruik
van bloedproducten bij operaties in Europa
nogal willekeurig is. De onderzoekers van
deze studie, die werd gesubsidieerd door de
Europese Gemeenschap, namen in totaal 
43 ziekenhuizen in tien verschillende
Europese landen onder de loep om te kijken
hoe zij bij operaties met bloedproducten
omgaan. Daaruit bleek dat bij bepaalde
ingrepen de hoeveelheden gebruikt bloed
enorm uiteenliepen tussen al die zieken-
huizen. Een onacceptabele situatie, zo luidde
de algemene conclusie. Iedereen was het
erover eens dat de kwaliteit van het transfusie-
proces forse verbetering behoefde.

Het bleef echter bij woorden. Pas tien jaar
later werd de draad opgepakt tijdens een 
congres in het Duitse Wildbad Kreuth. Dit
resulteerde in het rapport De veiligheid van
bloed in de Europese Gemeenschap: een 
initiatief voor een optimaal gebruik. Prof. dr.
René de Vries, hoofd Bloedtransfusiedienst in
het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC), vertelt dat het destijds een mooi ini-
tiatief was, maar dat er wederom te weinig
mee werd gedaan. “Eigenlijk heel vreemd,
omdat iedereen toch inzag dat de veiligheid
en de doeltreffendheid van transfusies met
bloedcomponenten nog steeds te wensen over-
lieten. Vorig jaar, tijdens het tweede symposi-
um in Wildbad Kreuth, bleek de situatie nau-
welijks verbeterd. Dit heeft geleid tot nieuwe
initiatieven en in juni tot de komst van de
Manual of Optimal Blood Use.”

Extreem veilig
De handleiding is een initiatief van de Euro-

Veiligheid

René de Vries (Bandjermasin, Indonesië, 1946), 
studeerde geneeskunde aan de Universiteit van
Leiden. Hij volgde in Leiden de opleiding tot inter-
nist en promoveerde hij in 1979 op de rol van het
HLA-systeem bij weerstand tegen infectieziekten.
Vanaf 1979 werkt hij bij de afdeling Immuno-
hematologie en Bloedtransfusie van het LUMC en
is hij sinds 1998 hoofd van de Bloedtransfusie-
dienst. Bovendien is hij hoogleraar Immuno-
genetica, in het bijzonder de erfelijke predispositie
voor autoimmuun- en infectieziekten en is hij voor-
zitter van de International Haemovigilance Net-
work, voorzitter van het hemovigilantiebureau
Transfusie Reacties In Patiënten (TRIP ) en lid van
de Wetenschappelijke Adviesraad van Sanquin.
rrpdevries@lumc.nl

Dick van Rhenen (De Bilt, 1948) studeerde interne
geneeskunde en hematologie aan het VU Medisch
Centrum in Amsterdam. In 1982 promoveerde hij
op de classificatie van acute leukemieën, een kwaad-
aardige bloedziekte. Hij was directeur van de Bloed-
bank in Maastricht en later in Rotterdam. Op dit
moment is hij unitdirecteur Medische Zaken/KCD
van Sanquin Bloedbank. Tevens is hij hoogleraar
Bloedtransfusiegeneeskunde aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam en is hij lid van de Gezond-
heidsraad.  d.vanrhenen@sanquin.nl

John Ekkelboom



heel vermoeiend door de extra aandacht die
voor communicatie nodig is. We merkten dat
men soms iets heel anders verstond onder 
termen die wij gebruikten. Ook was het Engels
van sommige deelnemers niet zo goed. Het is
daarom belangrijk dat onze cursus vertaald
wordt zodat deze gegeven kan worden door
lokale, door EuBIS opgeleide trainers. In
Hongarije gaat dat nu gebeuren.” Van de 
cursussen hebben zij geleerd dat het niet een-
voudig zal zijn om landen op één uniform
niveau te krijgen. Bloedvoorzienings-
organisaties zitten overal anders in elkaar.
Soms maken ze deel uit van de lokale over-
heid, soms zijn ze onafhankelijk. “Ook de 
hiërarchische structuur verschilt sterk. “In veel
Oost-Europese landen maakt de baas de dienst
uit, terwijl in landen als Nederland en Duits-
land juist veel waarde wordt gehecht aan de
inbreng van medewerkers”, zegt Jansen van
Galen. “Lastig is ook dat sommige landen veel
afzonderlijke bloedbanken hebben, in Roemenië
zijn er bijvoorbeeld 43.” Belangrijk is om rea-
listische eisen te stellen, vult Hinloopen aan.
“In de EuBIS-handleiding staat bijvoorbeeld
dat een laboratorium van een bloedbank glad-
de muren moet hebben vanwege de hygiëne”.
Maar toen we het gebouw van de bloedbank in
Boedapest zagen, concludeerden we dat je zo’n
bepaling er beter uit kunt halen. De verbou-
wing die daarvoor nodig is kunnen ze hele-
maal niet betalen.” Jansen van Galen en
Hinloopen hebben hun cursuservaringen deze
zomer gepresenteerd op de ISBT-conferentie in
Berlijn. Daar bleek grote belangstelling uit
andere landen te bestaan, ook uit Arabische
landen en bijvoorbeeld Pakistan. Zij verwach-
ten nog in een aantal andere landen uitgeno-
digd te zullen worden om de cursus te geven.
“De uniformering van de inspectiesystemen
zal tijdrovend zijn, maar is wel een haalbare
kaart.”, zegt Jansen van Galen. “Sanquin heeft
ook tien jaar nodig gehad om op het huidige
niveau te komen na de samenvoeging van de
22 bloedbanken die er toen waren. Er valt
alleen al veel winst te behalen als landen aan-
haken bij EuBIS.”

Referentie
www.eubis-europe.eu/

Sanquin heeft trainingsmateriaal ontwikkeld
ter verbetering van de inspectiesystemen voor
Europese bloedvoorzieningsorganisaties. De
trainingen zijn onderdeel van het EuBIS
(European Blood Inspection)-project van de
Europese Commissie (EC).

De EC is in 2007 een project gestart voor de
uniformering van inspectie-systemen voor
bloedvoorzieningsorganisaties in EG-landen.
Doel is om de bloedvoorziening in nieuw aan-
gesloten EG-landen op hetzelfde (hoge) niveau
te krijgen als in West-Europese landen. EuBIS
richt zich behalve op externe inspecteurs ook
op interne auditors die de kwaliteitssystemen
van de bloedbanken controleren. Het project
heeft tot nu toe geresulteerd in een gedetail-
leerde Engelstalige handleiding voor het uit-
voeren van zulke inspecties, die zelfs voorbeel-
den bevat van formulieren die een inspecteur
moet achterlaten. Ook is er een praktische
Engelstalige handleiding voor het opzetten
van inspectiesystemen ontwikkeld. Deze bevat
gedetailleerde beschrijvingen van de eisen
waaraan donorcentra, bewerkings-afdelingen
en laboratoria moeten voldoen en geeft ook
aan welke bewijsstukken aangeleverd moeten
worden. Voor Sanquin zijn bij het EuBIS-pro-
ject betrokken Jan Peter Jansen van Galen,
unit-directeur Productie van Sanquin Bloed-
bank, en Boudewijn Hinloopen, hoofd Bewer-
king bij Sanquin Bloedbank in regio Noord-
oost. Jansen van Galen heeft vanaf 2007 bij-
dragen geleverd aan de twee handleidingen en
heeft daarnaast met Hinloopen een trainings-
cursus voor het leren inspecteren ontworpen.
“Daarvoor hebben we vier lesvormen bedacht:
case studies met praktijkvoorbeelden voor
inspecteurs, rollenspellen waarin je leert hoe je
moet handelen in be-paalde situaties, quizzen
om kennis te toetsen en video-oefeningen
waarin we laten zien wat er mis kan gaan en
hoe je incidenten moet classificeren”, zegt
Hinloopen. Jansen van Galen en Hinloopen
hebben met een Duitse en Belgische collega
proefgedraaid met de cursus in Boedapest en
Praag. Daar waren medewerkers van de bloed-
banken zelf aanwezig en van de Hongaarse en
Tsjechische variant van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. “Iedereen was heel enthou-
siast”, zegt Jansen van Galen. “Het was wel

Sanquin ontwerpt trainingen 
voor inspecteurs EG-landen
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artsen, verpleegkundigen, leden van trans-
fusiecommissies en managers die verantwoor-
delijk zijn voor de kwaliteit van de patiënten-
zorg. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
onder andere een kwaliteitssysteem voor het
klinische transfusieproces, fouten, ongewenste
voorvallen en bijwerkingen, het klinische
transfusieproces, de implementatie van een
trainingsprogramma voor veilige en effectieve
transfusie, en methoden voor klinische audits.
De Vries: “Deze audits, de controles van de
bedrijfsorganisatie, kosten veel tijd en geld en
daarom gebeuren ze zo weinig. Ik pleit voor
kwaliteitsindicatoren, waarbij ziekenhuizen
op vaste onderdelen in de transfusieketen 
kijken of er iets mis gaat. Daar willen we in
Nederland ook meer mee gaan werken om de
implementatie van de CBO-richtlijnen te 
controleren en te stimuleren.”

Geen enkel ziekenhuis is overigens verplicht
de adviezen in de handleiding op te volgen.
De competentie van de Europese Unie met
betrekking tot de transfusieketen houdt name-
lijk op bij de drempel van het ziekenhuis.
Haar bevoegdheden beperken zich tot de
bloedproducten. Over wat artsen en verpleeg-
kundigen daarmee doen, heeft de Europese
Unie geen zeggenschap. Maar deze zorg-
verleners moeten zich daarentegen wel 
houden aan de regels van het land. In Neder-
land zijn dat de CBO-richtlijnen, die op dit
moment grondig worden herzien en met
wetenschappelijke referenties onderbouwd.
Prof. dr. Dick van Rhenen, unitdirecteur
Medische Zaken/KCD van Sanquin Bloed-
bank, benadrukt dat deze richtlijnen verreweg
het belangrijkste zijn en dat de handleiding
voor ziekenhuizen een zinvol hulpmiddel kan
zijn om die richtlijnen op een adequate
manier in te voeren. “Voor Sanquin zelf
verandert de handleiding helemaal niets. 
Wij hebben alleen met het linkerdeel van de
keten te maken, waar het gaat om de donor
en het bewerken en testen van bloed. Dat deel
is in Nederland goed ontwikkeld.”

Referentie
De Manual of Optimal Blood Use is te vinden op 
www.optimalblooduse.eu

Kwaliteit

Frank van Kolfschooten



behandeling van 278 hemato-oncologische
patiënten. Sanquin leverde de bloed-
producten, maar participeerde niet in het
onderzoek. Het ging om bloedplaatjes die op
de conventionele manier maximaal zeven
dagen in plasma werden bewaard; bloed-
plaatjes die maximaal zeven dagen werden
bewaard in een zoutoplossing met enkele toe-
voegingen (PAS-III); en in PAS-III bewaarde
bloedplaatjes die waren bewerkt met Inter-
cept, de pathogeenreductiemethode van het
Amerikaanse bedrijf Cerus. Intercept was in
2007 het enige klinisch beschikbare product
dat ziektekiemen uitschakelt via foto-
chemische behandeling van bloedplaatjes. 
De stof amotosalen-HCl bindt zich in combi-
natie met belichting met UVA-straling aan 
het DNA en RNA van de micro-organismen
waardoor deze zich niet meer kunnen 
vermenigvuldigen.

Onethisch
De HOVON82-studie stond onder toezicht van
een onafhankelijke Data Safety Monitoring
Board, die tussentijds adviseerde om de
Intercept-arm af te breken toen bleek dat
patiënten die met Intercept bewerkte bloed-
plaatjes kregen, significant meer lichte 
bloedingen hadden dan patiënten in de 
andere twee armen. Bovendien bleek de
opbrengst van de bloedplaatjestransfusies in
het bloed van de patiënten significant lager.
“Dat was voor ons aanleiding om deze arm
stop te zetten, want het is onethisch om door
te gaan als de gezondheid van patiënten kan
verslechteren door een experimentele 
behandelmethode”, zegt internist-hematoloog
Jean-Louis Kerkhoffs van het Haga-Ziekenhuis
in Den Haag, die hoofdcoördinator en 
schrijver van het protocol van de HOVON82-
studie is.
Interceptproducent Cerus, een beursgenoteerd
bedrijf, was ontstemd over deze uitkomst en
trok de betrouwbaarheid van de studie in 
twijfel nadat HOVON de tussentijdse 
resultaten had gemeld aan het bedrijf. Cerus
zette deze vertrouwelijke gegevens tot ontstel-
tenis van de onderzoekers op de website, met
negatief commentaar, een actie die latere
publicatie van de HOVON-studie had kunnen
bemoeilijken. Ook probeerde Cerus eind 2009

Onderzoek

Opwinding over HOVON-studie
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Pathogeenreductie van bloedproducten kan
transfusies nog veiliger maken. Een methode
om ziekteverwekkers in trombocyten-
producten te inactiveren met amotasalen-HCl
en ultraviolet-A belichting (Intercept) heeft
echter klinische tekortkomingen, zo blijkt uit
onlangs gepubliceerd onderzoek door 
hematologen van de Stichting HOVON bij
hemato-oncologische patiënten. Dit najaar
start vervolgonderzoek naar een andere
methode van pathogeenreductie met 
riboflavine en ultraviolet-B belichting
(Mirasol). De HOVON-studie maakte ook 
duidelijk dat maximaal zeven dagen bewaren
van bloedplaatjes in een PAS-III-oplossing een
goed alternatief is voor bewaren in plasma.

Bloedtransfusiediensten zijn zeer alert op de
ongewenste overdracht van micro-organis-
men via bloedproducten. Om die reden vindt
er uitgebreide screening plaats van donors,
waarbij ook moleculaire technieken worden
ingezet. Die maatregelen hebben geleid tot
een aanzienlijke verlaging van het risico om
via bloedproducten besmet te raken met
hepatitis B of C, HIV of HLTV I en II (human 
T-cell lymphotropic virus), waardoor in
Nederland tussen 2003 en 2008 bijvoorbeeld
slechts drie gevallen van hepatitis B-over-
dracht plaatsvonden op ruim 4 miljoen 
transfusies. De kans op een transfusiereactie
ten gevolge van een bacterieel besmet bloed-
plaatjesproduct is in Nederland slechts 1 op
50.000.
Toch bestaat er nationaal en internationaal
behoefte om nog veiliger te werken. Een
methode die zou kunnen bijdragen aan het
verder terugdringen van ongewenste over-
dracht van virussen en bacteriën is het 
behandelen van bloedproducten met patho-
geenreductie. De Stichting Hemato-Oncologie
voor Volwassenen Nederland (HOVON), een
samenwerkingsverband van hematologische
onderzoekers in (academische) ziekenhuizen,
heeft daarom in 2005/2006 een studie opgezet
om vast te stellen welke rol pathogeenreductie
zou kunnen spelen bij het veiliger en langer
houdbaar maken van trombocytenproducten. 
Bij deze zogenaamde HOVON82-studie zijn
vanaf 2007 in acht Nederlandse ziekenhuizen
drie verschillende producten vergeleken bij de
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Jean-Louis Kerkhoffs (Roermond, 1967) is deeltijd werkzaam
als internist-hematoloog op de afdeling hematologie van het
HagaZiekenhuis in Den Haag en transfusiespecialist voor de
Klinisch Consultatieve Dienst van Sanquin Bloedbank in
regio Zuidwest. Hij doet promotieonderzoek naar de klinische 
effectiviteit van bloedplaatjestransfusies. Hij is studie-
coördinator en opsteller van het protocol van de HOVON82-
studie en eerste auteur van de publicatie hierover in de British
Journal of Haematology. Behalve in transfusiegeneeskunde is
Kerkhoffs geïnteresseerd in de behandeling van patiënten
met sikkelcelziekte.
j.kerkhoffs@sanquin.nl
j.kerkoffs@hagaziekenhuis.nl
http://nl.linkedin.com/in/jlkerkhoffs

Věra Novotny (Zaandam, 1958) is internist-hematoloog/
bloedtransfusiespecialist bij de afdeling Hematologie van 
het St Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en opleider bij de
opleiding tot internist-hematoloog aldaar. Zij promoveerde 
in 1996 op een proefschrift over bloedplaatjestransfusie aan
de Rijksuniversiteit Leiden. Novotny was van 2006-2009 voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie
(NVB) en sinds 2009 adviseur van het bestuur van de NVB.
Sinds 1992 is zij lid van de wetenschappelijke commissie 
van de NBV. Zij doet onderzoek naar autoimmuunpancyto-
penieën, en naar immunologische en klinische aspecten 
van bloedtransfusie. Novotny is mede-studiecoördinator en
mede-opsteller van het protocol van de HOVON82-studie en
co-auteur van de publicatie hierover.
v.novotny@hemat.umcn.nl

te voorkomen dat Kerkhoffs een abstract van
de studie zou presenteren op het grote bloed-
transfusiecongres van de AABB in Canada.
Bovendien eiste Cerus voorafgaand aan dat
congres via een kort geding bij de Nederlandse
rechter de definitieve data van de HOVON-
studie op. Beide pogingen faalden en de
HOVON-studie is onlangs online gepubliceerd
in de British Journal of Haematology.

Toekomst pathogeenreductie
Kerkhoffs is eind vorig jaar naar aanleiding
van de HOVON82-studie uitgenodigd voor
een deskundigenpanel van de FDA, die
bepaalt of Intercept zal worden toegelaten op
de Amerikaanse markt. De FDA overlegt nu
met Cerus over de voorwaarden voor een
grote nieuwe trial, die beslissend zal zijn voor
toelating in de VS. “In Nederland is de toe-
komst van Intercept dubieus”, zegt Kerkhoffs.
“We zitten niet te wachten op een technologie
waarvan het potentiële voordeel voor 
patiënten niet op lijkt te wegen tegen de 
nadelen.”
“Dit betekent niet dat pathogeenreductie in de
toekomst geen rol zal spelen bij de behande-
ling van Nederlandse bloedproducten”, zegt
hematologe Věra Novotny van het Nijmeegse
St Radboud Ziekenhuis, mede-coördinator
van de HOVON82-studie. Dit najaar start in
HOVON-verband een nieuwe studie, waarbij
gekeken wordt of pathogeeninactivatie van 
in plasma bewaarde bloedplaatjes met 
riboflavine (een vitamine B-derivaat) en
belichting met de UVB, wel voordelen biedt
voor patiënten. Deze methode is waarschijn-
lijk qua inactivatie van pathogenen iets 
minder effectief, maar wel beter voor de 
kwaliteit van de bloedplaatjes, aldus
Kerkhoffs.
Met fabrikant Caridian van dit product
Mirasol zijn goede afspraken gemaakt over 
de opzet van dit onderzoek, om aanvaringen
als met Cerus te voorkomen. “Een nadeel van
Mirasol is, dat het, net als Intercept, alleen
geschikt is voor trombocyten en niet voor
erytrocyten”, zegt Kerkhoffs. “Als bloedtrans-
fusiedienst wil je het liefst beschikken over 
een proces dat ziektekiemen in alle mogelijke
bloedproducten op dezelfde manier inacti-
veert.”

Zeven dagen bewaren
De andere armen van de HOVON82-studie
leverden eveneens een interessant resultaat
op, wat kan leiden tot aanpassingen in de
wijze waarop bloedplaatjes in Nederland 
worden bewaard. “Ik ben het nog precies aan
het uitwerken, maar het ziet ernaar uit dat
zeven dagen bewaren van bloedplaatjes in
een PAS-III-oplossing een goede vervanging
kan zijn voor maximaal zeven dagen 
bewaren in plasma of maximaal vijf dagen 
in een PAS-II-oplossing, wat nu naast elkaar
gebeurt”, zegt Kerkhoffs. “Dat is onhandig
omdat een bloedtransfusiedienst ook hiervoor
het liefst een uniform en zo lang mogelijk
houdbaar product gebruikt.”
Een PAS-III-oplossing bevat ook plasma, maar
slechts 35% van de hoeveelheid die gebruikt
wordt in een plasmaoplossing. Dat betekent
dat de resterende 65% voor andere doeleinden
bruikbaar is, bijvoorbeeld de bereiding van
immunoglobulinen. Voordeel van bewaren 
in een PAS-III-oplossing is ook een halvering
van het aantal patiënten dat last krijgt van de
transfusiereacties die gepaard kunnen gaan
met plasmabewaarde bloedplaatjes, zoals 
galbulten, koorts en rillingen. Een ander voor-
deel is de verdunning van antistoffen tegen
bloedgroepantigenen die soms in plasma 
zitten. “We blijven hopen op bewaarmedia
waarin de bloedplaatjes nog langer kunnen
overleven, zodat we steeds minder bloed-
producten hoeven weg te gooien”, zegt
Kerkhoffs. In de VS wordt geëxperimenteerd
met een bewaaroplossing waarin bloed-
plaatjes veertien dagen goed blijven.

Referentie
Kerkhoffs JL, van Putten WL, Novotny VM, Te Boekhorst PA,
Schipperus MR, Zwaginga JJ, van Pampus LC, de Greef GE,
Luten M, Huijgens PC, Brand A, van Rhenen DJ; on behalf of
the Dutch – Belgian HOVON cooperative group. Clinical
effectiveness of leucoreduced, pooled donor platelet concen-
trates, stored in plasma or additive solution with and without
pathogen reduction. Br J Haematol 2010; 150(2):209-17.
Epub 2010 May 9.
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Onlangs bezocht ik met een brugklaspupil
kasteel Muiderslot. Na het passeren van de
poort keek Ouail met verbijstering naar het
middeleeuwse kasteel. Hij verkeerde in de
volle overtuiging dat kastelen alleen nog

bestonden in jeugdboeken en televisieseries.
Vol verwondering betrad hij een geheel 
nieuwe wereld, waarin fictie werkelijke
geschiedenis werd. Mij trof de verrassing in
de gasten- of Prinsenkamer.

De gids doorspekte de rondleiding door de 
vertrekken uit de 17de eeuw, waar Pieter
Cornelisz Hooft destijds zijn zomerverblijf
hield, met anekdotes over de oorsprong en
betekenis van vele uitdrukkingen en gezeg-
den. In de Prinsenkamer wees hij op een
paneel, waarop twee pasgeborenen zijn af-
gebeeld die flink ‘in de luren zijn gelegd’. 
De baby’s lijken sprekend op elkaar en het is
dus waarschijnlijk een portret van eeneiige
tweeling. Opvallend is echter het verschil in
gelaatskleur: het linker kind heeft hoogrode
konen, de ander is lijkbleek. Is de ene te heet
gebakerd ofwel is de ander ernstig ziek en 
misschien al gestorven? Of heeft de ene een
sterk verhoogd hemoglobinegehalte en de
andere juist een anemie, zoals bij het tweeling
transfusie syndroom?
Zoals gebruikelijk in de 17de eeuw zijn de
twee borelingen van top tot teen stevig met 
de armen langs het lijf ingebakerd. Rachitis
was destijds een veelvuldig voorkomende aan-
doening bij kinderen en zo dacht men het
krom groeien te voorkomen. De windsels zijn
op dit schilderij niet te zien, want de kinderen
dragen eroverheen een linnen hemdje met
een met kant omzoomde capuchon. Boven-
dien zijn zij als een pakketje in een wollen
hoes geschoven. De bleekheid van het rechter
kind lijkt te weerkaatsen in het textiel dat hem
omhult. Op de donkere achtergrond is in de
linker en rechter bovenhoek hetzelfde wapen-
schild afgebeeld met ertussenin, nauwelijks
leesbaar, de tekst ‘den 7 April 1617’. Het paneel
is niet gesigneerd, de schilder onbekend.
Het gevierendeelde wapen met omgekeerde
schop en gekapte valk verwijst naar Jacob
Dirksz. de Graeff (1571-1638), vermogend
koopman en burgemeester van Amsterdam.
Op grond van de vorm van de wapens waren
beide kinderen jongens. Uit de Amsterdamse
doop- en begraafboeken blijkt dat twee dagen
na de datering van het paneel, op 9 april
1617, in de Oude Kerk van Amsterdam ‘Jan,
zoon van Jacob [de] Graeff, Ber. va.

Als het bloed kruipt 
waar het niet gaan mag

Kunstbloed

Noor van Leeuwen

Onbekende kunstenaar,
Een ingebakerde tweeling: de vroeg gestorven kinderen
van Jacob de Graeff en Aeltge Boelens, 1617
Paneel 71 x 52,5 cm
Muiden, Rijksmuseum Muiderslot, 
in bruikleen van Rijksmuseum Amsterdam
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Willemijn Breunis
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Inflammation @ the heart of
Kawasaki Disease. Immunogenetic
studies on etiology, pathophysio-
logy and treatment effect.
Promotores: 
Prof. dr. T.W. Kuijpers 
en prof. dr. D. Roos
Universiteit van Amsterdam

De ziekte van Kawasaki is een
systemische vasculitis die vooral
wordt gezien bij kinderen jonger
dan 5 jaar oud. Ondanks 
behandeling met immuun-
globulinen en aspirine ontwik-
kelen 5-10% van de patiënten
afwijkingen aan de coronair
arteriën. De ziekte van Kawasaki
is een van de  belangrijkste 
oorzaken van verworven hart-
afwijkingen op de kinderleeftijd
in Westerse landen.
Indien de ziekte van Kawasaki
door een infectie wordt veroor-
zaakt dan gebeurt dit waarschijn-
lijk alleen indien de kinderen het
pathogeen tegenkomen op
jonge leeftijd, als het immuun-
systeem nog in ontwikkeling is,
en wanneer de kinderen genetisch
vatbaar zijn voor de ziekte van
Kawasaki.

Om meer inzicht te krijgen in de
etiologie en pathogenese van dit
ziektebeeld, om zo aanknopings-
punten te krijgen voor een 
verbeterde therapie, onderzocht
Breunis de immunogenetische
achtergrond. In kandidaatgenen
werden Single Nucleotide Poly-
morhisms (SNPs) bestudeerd en
tevens werd een Genome-Wide
associatie studie verricht. 
Om naast SNPs ook verschil in
kopie-aantallen van de Fc
gamma receptor genen te 
kunnen bepalen werd een multi-
plex ligation-dependent probe
amplification assay (MLPA) 
ontwikkeld. De genetische 
achtergrond van de ziekte van
Kawasaki is complex en meer-
dere genen spelen een rol. Uit
deze studies is naar voren 
gekomen dat angiopoiëtine
(ANGPT) en vascular endo-
thelial growth factor (VEGF)
mogelijk een belangrijke rol 
spelen. ANGPT en VEGF spelen
een belangrijke rol bij het in
balans houden van de vaat-
wand en een verstoring van deze
balans zou goed een rol kunnen
spelen bij de ziekte van
Kawasaki.

Inflammation @ the heart of Kawasaki Disease 
Immunogenetic studies on etiology, pathophysiology and treatment effect

Willemijn Babette Breunis

Burgemeester, en Aeltje Boelen’ gedoopt is1.
Twee dagen later, op 11 april, werd Jan in de
Nieuwe Kerk begraven2. Het andere kind wordt
niet vermeld en is waarschijnlijk al kort na de
geboorte overleden en anoniem begraven.
Mogelijk hebben de ouders hun zonen laten
afbeelden zoals zij er uitzagen op de dag van
de geboorte, toen Jan nog in leven en de ander
misschien al overleden was. De open ogen 
duiden erop dat hij waarschijnlijk wel levend
geboren is, want destijds werden alleen pasge-
borenen die voor de geboorte waren overleden
met gesloten ogen geportretteerd3.
In ongeveer 70% van de eeneiige tweeling-
zwangerschappen delen beide foetussen de-
zelfde placenta. De bloedsomloop van beide
kinderen kan dan door placentaire bloedvaten
met elkaar verbonden zijn. De ene foetus geeft
bloed aan de andere, en omgekeerd geeft de
andere een gelijke hoeveelheid bloed weer
terug. Soms zijn deze bloedstromen echter niet
in evenwicht en krijgt het ene kind, de ‘ont-
vanger’, veel bloed terwijl de ander, de ‘donor’,
er vrijwel niets voor terugkrijgt. Meestal begint
dit zogenaamde tweeling transfusie syndroom
(TTS) in het tweede semester van de zwanger-
schap. Afhankelijk van de ernst kan het desas-
treuze gevolgen hebben voor beide kinderen,
intra-uterien of kort na de geboorte. Als TTS de
doodsoorzaak is geweest van beide zoontjes 
De Graef zal bij hen de transfusie pas laat in de
zwangerschap en acuut begonnen zijn. Zij zijn
immers even groot en zien er voldragen uit.
Aan het eind van mijn zoektocht ontdekte ik
dat ik niet de eerste was die bij dit schilderij
een moment van herkenning heeft beleefd.
Twintig jaar geleden overkwam dezelfde 
ervaring de neonatoloog Berger en de epide-
mioloog De Waard. Zij publiceerden hun
vondst tien jaar later in het toonaangevende
tijdschrift The Lancet4.

Noten
1 Gemeentearchief Amsterdam (GAA): doopregister 5 p.213.
2 GAA: begraafregister NL-SAA-9191465
3 J.B. Bedaux, ‘Funeraire kinderportretten uit de 17de eeuw’
in B.C. Sliggers (red.), Naar het lijk: Het Nederlaandse doods-
portret 1500–heden. Zutphen 1998, p. 110.
4 HM Berger, F. de Waard, Y. Molenaar, ‘A case of twin-to-twin
transfusion in 1617’ in: The Lancet 2000; 356:847-8.
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Mart Janssen
19 oktober 2010
Modelling Blood Safety
Promotor: 
Prof. dr. B.A. van Hout 
en prof. dr. G.J. Bonsel
Co-promotor: 
Dr. C.L. van der Poel
Universiteit van Utrecht

Het proefschrift beschrijft de 
ontwikkeling en toepassing van
methoden en modellen ter
ondersteuning van de besluit-
vorming ten aanzien van inter-
venties gericht op het voor-
komen van de overdracht van
infecties door bloeddonors. Bij
bloedveiligheidsinterventies kan
gedacht worden aan bijvoor-
beeld screeningtests voor bloed-
donors, quarantaineperiodes
voor lang houdbare producten,
of methoden om contaminatie
tijdens de verwerking op te 
sporen of te elimineren. Ter
ondersteuning van besluit-
vormingsprocessen in deze 
context moeten zowel de kosten
als de effecten van de veilig-
heidsinterventies worden geana-
lyseerd. Terwijl medische kennis
normaliter wordt verkregen door
het zorgvuldig uitvoeren van 

klinische experimenten, is een
dergelijke aanpak bij bloed-
veiligheid niet mogelijk. De
belangrijkste reden is dat de
betreffende risico's zeer gering
zijn, waardoor de ongewenste
uitkomsten relatief zeldzaam
zijn. Dit levert beperkingen op
voor de uitvoerbaarheid van 
dergelijke experimenten. Een
aanpak met wiskundige model-
lering biedt dan uitkomst. In het
proefschrift is een reeks model-
len en hun toepassing beschre-
ven: van donorepidemiologie
via de verwerking van bloed-
plasma tot aan de analyse van
de overleving van transfusie-
ontvangers en de evaluatie van
de kosten en effecten van veilig-
heidsinterventies. Al deze
modellen zijn erop gericht om
inzicht verhogen en zijn in staat
om dit te realiseren, zij het tegen
een prijs: ze persen de werkelijk-
heid in een rigide wiskundige
structuur. Desondanks, mits toe-
gespitst op de meest essentiële
aspecten van een systeem, 
kunnen er valide conclusies 
mee worden afgeleid. Modellen 
bieden de mogelijkheid om 
nieuwe inzichten te ontwikkelen,
alternatieven te onderzoeken en
de resultaten te bekijken vanuit
een nieuw perspectief, en leveren
daarmee een onmiskenbare en
onvervangbare bijdrage aan de
kwaliteit van de besluitvorming
rondom bloedveiligheid.

Wouter Pos
29 oktober 2010
Characterization of human anti-
bodies against ADAMTS13 that
develop in patients with acquired
TTP 
Promotor: Prof. dr. K. Mertens
Co-promotoren: Dr. J.J. Voorberg
en dr. F. Fijnheer
Universiteit van Utrecht

Trombotische trombocytopeni-
sche purpura (TTP) is een zeld-
zame auto-immuunziekte die
gekenmerkt wordt door afwezig-
heid of dysfunctie van het 'von
Willebrand factor' (VWF) knip-
pende protease ADAMTS13.
Functionele afwezigheid van
ADAMTS13 resulteert in een 
verminderde proteolyse van von
Willebrand factor multimeren
(UL-VWF-mm) op het oppervlak
van endotheelcellen.
Accumulatie van deze ultragrote
VWF multimeren leidt tot de 
vorming van VWF-rijke stolsels
(thrombi) in de microcirculatie.
Dit resulteert in trombocytope-
nie, hemolytische anemie, 
neurologische symptomen en/
of nierfunctiestoornissen. De
meerderheid van de patiënten
met TTP ontwikkelen autoanti-

stoffen die gericht zijn tegen
ADAMTS13. Dit proefschrift
beschrijft de functionele 
karakterisering van de autoanti-
stoffen gericht tegen ADAMTS13
die zich ontwikkelen in patiënten
met verworven TTP. We beschrij-
ven de isolatie van een panel
van patiënt afgeleide mono-
klonale antistoffen via een 
moleculair biologische techniek
genaamd faag-display. Met
behulp van verschillende VWF
substraten is aangetoond dat
twee van de geïsoleerde anti-
stoffen, I-9 en II-1, de activiteit
van ADAMTS13 in vitro remmen.
We konden aantonen dat de
twee monoklonale anti-
ADAMTS13 antistoffen tegen
hetzelfde epitoop gericht zijn op
de buitenkant van het spacer
domein van ADAMTS13. Dit
interactieve oppervlak op het
spacer domein bevordert de 
binding van ADAMTS13 aan het
A2 domein van VWF wat 
suggereert dat de residuen een
belangrijke rol spelen bij de 
proteolyse van (kleine) VWF sub-
straten. Aanvullende exosites op
ADAMTS13 kunnen de binding
aan VWF verder moduleren.
Mogelijk bevatten de C-terminale
TSP2-8 en CUB1-2 domeinen
van ADAMTS13 extra bindings-
plaatsen voor VWF. De reactivi-
teit van polyklonale antistoffen
die aanwezig zijn in plasma van
een cohort van verworven TTP
patiënten, gaat verloren na het
vervangen van Arg568, Phe592,
Arg660, Tyr661 and Tyr665 door
een alanine residu. Samen-
vattend, de studies verhogen
onze kennis van de eigen-
schappen van anti-ADAMTS13
antistoffen zoals die voorkomen
bij patiënten met verworven
TTP.

Proefschrift Mart Janssen Proefschrift Wouter Pos

Characterization of human antibodies 

against ADAMTS13 that develop in 

patients with acquired TTP

Wouter PosMart Janssen

MODELLING
BLOOD SAFETY
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Barbara Borkent-Raven
9 november 2010
The PROTON Study – profiles 
of transfusion recipients in 
The Netherlands
Promotores: 
Prof. dr. B.A. van Hout 
en prof. dr. G.J. Bonsel
Co-promotor: 
Dr. C.L. van der Poel
Universiteit van Utrecht

Bij Sanquin worden veel maat-
regelen genomen om bloed-
producten zo veilig mogelijk te
maken. Zo worden alle donaties
getest op de aanwezigheid van
bekende virussen die over-
gedragen kunnen worden door
bloed. Virustests kosten vaak
veel geld. Daarom wil Sanquin
graag weten of ze ook waar
krijgt voor haar geld: wat 
leveren de tests op en wat is de
verhouding met wat het kost?
Deze vragen kunnen worden
beantwoord door een kosten-
effectiviteitsanalyse. Om zo’n
analyse goed te kunnen uit-
voeren is informatie over ont-
vangers van bloedproducten
nodig.
Van de 93 Nederlandse zieken-
huizen deden er 20 mee aan de

PROTON-studie. Transfusie-data
uit deze ziekenhuizen werden bij
elkaar gevoegd en gekoppeld
aan de Landelijke Medische
Registratie. De hele PROTON-
dataset bevat informatie over
290.043 patiënten die 2.405.012
bloedproducten ontvingen 
tussen 1996 en 2006. Hiermee is
berekend wat de kans is dat een
eenheid rode cellen, plasma of
plaatjes in een patiënt met een
bepaalde leeftijd en diagnose
terechtkomt.
Voor kosten-effectiviteitsanalyses
van bloedveiligheidsmaatregelen
is een schatting van de levens-
verwachting na bloedtransfusie
nodig. De PROTON-data werden
hiervoor bij het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek) gekop-
peld aan Nederlandse sterfte-
data. De overleving in de twaalf
jaar na transfusie werd berekend
en de levensverwachting na
transfusie werd geschat, per type
bloedproduct en per leeftijds-
groep.
Bovenstaande resultaten zijn
gebruikt voor het voorspellen
van toekomstig bloedgebruik en
voor kosten-effectiviteitsanalyses
van diverse bloedtests op 
infectieziektes. Vaak is het effect
van een test erg klein ten op-
zichte van de kosten. Toch 
worden deze tests uitgevoerd.
Blijkbaar spelen meer argumen-
ten een rol, zoals mogelijk
donorverlies wanneer in het
nieuws komt dat een transfusie-
ontvanger een virus heeft 
gekregen. Meer onderzoek is
nodig om analyses van kosten
en effecten nog informatiever 
te laten zijn voor de besluit-
vormers, door bijvoorbeeld de 
kosten van schadeclaims en het
werven van nieuwe donors op te
nemen in de schattingen.

Sanquinavonden 
seizoen 2010-2011

26 januari 2011
Getypeerde erytrocyten
Coördinator: Masja de Haas
23 maart 2011
Cellulaire therapie
Coördinatoren: Marieke von
Lindern en Daphne Thijssen

Tijd: 16.30 uur
Locatie: Sanquin, Auditorium
www.sanquin.nl/sanquinavonden

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

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

Januari
Cleo Campert
Februari
Malou Cohen
Maart
Frank van den Broeck
www.exposities.sanquin.nl

Proefschrift 
Barbara Borkent-Raven

Congressen en seminars Exposities Galerie Joghem

Actueel
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Ada Kruisbeek
Marta Jedrysko
Waiting for Adam, 1999
Olieverf op linnen, 120 x 120 cm

“Achteraf gezien vind ik het wel jammer dat
ik niet eerder in en met het bedrijfsleven ben
gaan werken, maar fundamenteel onderzoek
doen heb ik ook lange tijd geweldig gevonden”,
zegt immunologe Ada Kruisbeek, wetenschap-
pelijk directeur van VU&VUmc Technology
Transfer Office (TTO) en hoogleraar kennis-
valorisatie aan het VUmc. Ada is ook oprichter
van VUmc spin-off DCPrime, een bedrijf
gericht op het ontwikkelen van een nieuw
soort vaccins tegen kanker. “Mijn carrière lag
tot 2001 uitsluitend in de academische wereld,
en toen kreeg ik de kans om bij Crucell een
divisie oncologische vaccins op te zetten en dat
trok me enorm aan, als een gelegenheid om
mijn kennis te vertalen naar praktische toe-
passingen. Vanuit kennisinstellingen alleen
kan dat niet, daar is die driehoek onder-
zoekers-artsen-bedrijven voor nodig”. Na drie
jaar kwam het zwaartepunt bij Crucell elders
te liggen en is Kruisbeek bij VU&VUmc een
Technology Transfer Office (TTO) begonnen,
samen met Koen Verhoef, nu TTO directeur op
het NKI-AvL. Zij is ook mededirecteur van het
Life Sciences Center Amster-dam (LCSA),
samen met collega Robert Jan Lamers van
UVA en AMC. Het LSCA is opgericht om in de
regio Amsterdam de economische basis van
de life sciences te versterken. In 2007 tekenden
Vrije Universiteit en VUmc, Universiteit van
Amsterdam (UvA) en Academisch Medisch
Centrum (AMC), NKI-AvL en Sanquin, samen
met de gemeente en de Amsterdamse Innovatie
Motor (AIM), een intentieverklaring voor de
oprichting van het LCSA.
“In die periode ontstond de overtuiging dat
het benaderen van de markt effectiever zou
zijn als de kennisinstellingen in Amsterdam
gezamenlijk optreden. Het is goed dat ook
Sanquin daarin participeert, al denk ik wel
dat Sanquin zich nog beter kan profileren als
hybride organisatie. Het biedt enerzijds 
producten aan op de markt, maar wat er aan
valorisatie-activiteiten binnen de research
plaatsvindt is niet zo helder. Ook liggen er bij
Sanquin nog veel kansen voor het exploiteren
van de productiecapaciteit”.
In 2009 haalde LSCA een grote subsidie van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling (EFRO) binnen, met matching fondsen
van alle partners plus de gemeente en de 

provincie Noord Holland. Van dat geld zijn
onder andere drie business developers aan-
gesteld, die werken voor alle partners. “Als
LCSA benaderen wij grote en kleine inter-
nationale bedrijven en identificeren we op
welke gebieden zij innovatie zoeken. Daarna
presenteren we wat wij in Amsterdam te 
bieden hebben, en Sanquin doet daar volop in
mee. Zo organiseren we iedere paar maanden
een zogenaamde ‘industriedag’, waarin wij de
onderzoekslijnen en spin-offs presenteren
waarin het betreffende bedrijf interesse heeft
getoond. De follow-up, zoals onderhande-
lingen over de voorwaarden van een samen-
werking, ligt dan weer bij de individuele 
kennisinstelling zelf”.
Verdere groei van de sector vraagt nog meer
investeringen van stad en instellingen en
bedrijven in de regio. “Amsterdam is voor wat
betreft het faciliteren en stimuleren van de life
sciences sector een laatbloeier. Leiden ging
Amsterdam al dertig jaar geleden voor met de
oprichting van het Bio Science Park. En dat is
een succes geworden dankzij consistent beleid
van stad en universiteit, en continuiteit in het
neerzetten van de benodigde infrastructuur.
Dat haalt bedrijven naar de regio en stimu-
leert de eigen spin-offs. Ik denk overigens niet
dat er in Amsterdam nog een park van die
omvang hoeft te komen (daar is Nederland te
klein voor), maar WEL dat er vraag is en ook
opportunity voor een park van kleinere om-
vang. Sanquin kan daarin een grote rol 
spelen, omdat het de kennis en productie-
capaciteiten heeft om medisch-biologische
producten als cellen en eiwitten te genereren
voor klinisch onderzoek. Er is zowel uit Amster-
damse translationele onderzoeksgroepen als
uit nationale gelederen veel vraag naar 
capaciteit op dit gebied, en Sanquin heeft die
al in huis. Sanquin heeft de kans een spil te
zijn in de Amsterdamse life sciences sector”.
Ada Kruisbeek ziet ook in bredere zin nog veel
kansen voor versterking van de life sciences
sector in Nederland, juist nu.“ Ik haal mijn
drive uit de overtuiging dat het hele eco-
systeem van bedrijven en publieke onder-
steuning en kennisinstellingen nodig is voor
effectieve ontwikkeling van nieuwe genees-
middelen.”
www.amsterdambiomed.nl/lsca

Profiel

Ada Kruisbeek
Nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen
met het bedrijfsleven

Anneke de Regt


