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Op 14 september 2011 werd bij
Sanquin Bloedvoorziening in
Amsterdam, het 11e Pediatrisch
Transfusiesymposium georgani-
seerd door de Werkgroep Benigne
Hematologie van de Nederlandse
Vereniging voor Kindergenees-
kunde in samenwerking met
Sanquin. Doel van het symposi-
um was kinderartsen en klinisch
chemici (in opleiding) en andere
belangstellenden bij te scholen
in aspecten van pediatrische
transfusiegeneeskunde. Het pro-
gramma begon met een rondlei-
ding op de afdeling Bewerking,
waar men de verschillende stap-
pen van volbloed naar de kort-
houdbare bloedproducten kon
aanschouwen. Tijdens het
inhoudelijke programma, ver-
zorgden sprekers van Sanquin
en kinderhematologen (inter-
actieve) sessies. Als eerste werden
het bleke kind (indicatie van
erytrocytentransfusies, hoe te
handelen bij complicaties van
een transfusiereactie) en het gele
kind (neonatale hyperbilirubi-
nemie, indicaties voor wissel-
transfusie en de laatste ontwik-
kelingen in prenatale screening
op bloedgroep-antagonisme)
besproken en vervolgens het
kind met blauwe plekken (trom-
bocytentransfusies, NAITP, trans-
fusie van plasmaproducten). De
dag eindigde met een quiz, die
werd gewonnen door Raphaële
van Litsenburg, kinderarts in op-
leiding van de VU. Zij ontving de
Willem Hofhuis-bokaal 2011,
uitgereikt door Willem Hofhuis,
kinderhematoloog in ruste en
organisator van de eerste tien
pediatrische transfusiesymposia.
Volgens de meer dan 100 deel-
nemers was het symposium zeer
geslaagd en zal in 2013 zeker
opnieuw plaatsvinden!
www.sanquin.nl, Actueel

Sinds 1 september 2011 bestaat
er binnen de Unit Medische
Zaken en Productontwikkeling
van Sanquin Plasmaproducten
een nieuwe afdeling ‘Pharma-
covigilance & Drug Safety’.
Farmacovigilantie of ‘genees-
middelenbewaking’ is een
gecombineerde inspanning van
de geneesmiddelenindustrie,
gezondheidsmedewerkers en de
autoriteiten om de veiligheid en
effectiviteit van geneesmiddelen
tijdens het gebruik in de praktijk
te monitoren en te evalueren. 
In Europa is de formele genees-
middelenbewaking begonnen in
de jaren zestig na de zogenaamde
Softenon-affaire. Als reactie hier-
op stelde de overheid zowel eisen
aan de werkzaamheid, kwaliteit
en de veiligheid van geneesmid-
delen. Pas veel later, werden 
meldingssystemen voor bij-
werkingen gestart zodat nog
onbekende bijwerkingen eerder
kunnen worden gevonden.
Sanquin bereidt bloedcompo-
nenten en geneesmiddelen
gemaakt uit bloedplasma. 
Op grond van de balans tussen
‘werkzaamheid en veiligheid’
zijn de plasmaproducten toege-
laten tot de markt. Ongewenste
effecten kunnen altijd voorko-
men en bij een ‘bijwerking’ dient
Sanquin op de hoogte te worden
gesteld, zodat het ongewenste
effect kan worden geëvalueerd en
eventuele maatregelen ter voor-
koming daarvan kunnen wor-
den genomen. Procedures zijn
ontwikkeld om het voor artsen en
apothekers te vereenvoudigen
om een ongewenst effect te kun-
nen melden. Ook patiënten kun-
nen een bijwerking melden. Het
e-mailadres voor melding van
bijwerkingen bij gebruik van
plasmaproducten is: 
plasmaproductsafety@sanquin.nl

Dr. Harry Bos is per 1 oktober
benoemd tot divisiedirecteur
Diagnostiek. Hij volgt in deze
functie Ruben Baumgarten op
die afscheid heeft genomen van
Sanquin om bestuursvoorzitter
van de SHL groep te worden.
Harry Bos is opgeleid als bioloog
met als specialisatie biochemie
en immunologie. Hij is in 1989
gepromoveerd aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam op
een immunologisch proefschrift.
Daarnaast behaalde hij in 1996
zijn MBA. Na zijn promotie heeft
Harry op verschillende laborato-
ria in binnen- en buitenland
gewerkt als post-doc, waaronder
op de Rockefeller University in
New York, in de groep van Ralph
Steinman, die dit jaar postuum
de Nobelprijs voor geneeskunde
kreeg voor zijn werk aan dendri-
tische cellen. In 1991 maakte
Harry Bos de overstap naar de
bloedvoorziening. Hij werkte
aanvankelijk als manager
Productie, Laboratorium en
Kwaliteit op de bloedbank
Arnhem en werd vervolgens
laboratoriummanager van
Bloedbank Zuidoost. In 2006
werd Harry Bos belast met het
project om de screeningslabora-
toria binnen Sanquin te centrali-
seren. Dit complexe proces werd
succesvol afgerond en in 2007
verhuisde hij naar Amsterdam
waar hij de eerste manager van
het Nationale Screeningslabora-
torium Sanquin (NSS) werd. 
Na invoering van de cluster-
structuur in 2010 kreeg Harry
Bos de leiding over het cluster
‘Sanquin Donor Screening en
Infectieziekten Diagnostiek’. 
In de huidige functie zal Harry
Bos de bestaande snelle service
en hoge kwaliteit van de
Diagnostiek nog verder vorm
geven.

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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Nieuwe afdeling ‘Pharma-
covigilance & Drug Safety’

Harry Bos nieuwe divisie-
directeur Diagnostiek
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Redactioneel

Anneke de Regt

Begin 2012 wordt het nieuwe Stamcel-
laboratorium van Sanquin in gebruik 
genomen dat veel mogelijkheden biedt 
voor de productie van AMTP’s voor cellulaire
therapieën. Voor beperkte groepen patiënten
zijn nieuwe bloedproducten beschikbaar: 
via aferese verkregen erytrocyten en IgA-
deficiënte trombocyten en plasma. Een
nieuw apparaat, waarmee de vervormbaar-
heid van rode cellen kan worden gemeten,
biedt mogelijkheden voor diagnostiek van
rode bloedcelafwijkingen. Onderzoekers 
van het AMC deden een studie naar het
effect van Cofact als antidotum bij nieuwe
stollingsmedicatie. Als kennisinstituut biedt
Sanquin cursussen op maat: op locatie wordt
de gratis opfriscursus bloedtransfusie ‘Alles
weer op een rijtje’ gegeven.

In dit nummer verder aandacht voor recent
verschenen proefschriften, het a.s. NVB 
symposium en gastsprekers bij Sanquin.

U kunt de edities van Bloedbeeld ook vinden
op de website van Sanquin:
www.sanquin.nl/bloedbeeld
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“Het Stamcellaboratorium van Sanquin is vitaal voor onze
patiëntenzorg”, zegt prof. dr. Rien van Oers, hoofd van de
afdeling Hematologie in het AMC. “Op onze afdeling voeren
we veel stamceltransplantaties uit en dat gebeurt altijd in
nauwe samenwerking met het Stamcellab van Sanquin.
Zonder stamcellab geen stamceltransplantaties. Sommige
hematologische afdelingen in Nederland hebben hun eigen
Stamcellab, maar bij ons is het historisch zo gegroeid. 
Wij maken al decennialang gebruik van de diensten van het
Stamcellab van Sanquin. In de loop der tijd zijn we op dit
punt zo nauw met elkaar verweven geraakt, dat we momen-
teel zelfs als één unit worden geaccrediteerd.”

Cellen tegen afstoting
De afdeling Hematologie van het AMC is jaarlijks goed voor
ongeveer zeventig hematopoïetische stamceltransplantaties.
Het gaat om behandelingen van kwaadaardige bloedziekten
zoals leukemieën, lymfomen (lymfeklierkanker) en multipel
myeloom (de ziekte van Kahler). Van Oers: “Bij ruim de helft
van de patiënten gaat het om een autologe stamceltrans-
plantatie, waarbij stamcellen van de patiënt moeten worden
geoogst, bewerkt en opgeslagen. Wij oogsten de stamcellen,
de bewerking en opslag worden door Sanquin uitgevoerd. 
Die rolverdeling bestaat ook bij een allogene stamceltrans-
plantatie, als we stamcellen gebruiken van bijvoorbeeld een
broer of zus. Dat gebeurt allemaal op dezelfde dag, dus moet
je dat logistiek heel strak regelen.”
Met de komst van het nieuwe grote stamcellab van Sanquin

wordt de al lang bestaande samenwerking verder uitgebreid.
Van Oers: “Binnenkort gaan we in de patiëntenzorg ook een
wat experimenteler product gebruiken, namelijk de mesen-
chymale stamcel. Patiënten die een stamceltransplantaat
krijgen van een broer, zus of onverwante donor ontwikkelen
soms ernstige afstotingsreacties. Bij deze graft-versus-host
(GVH) reacties keert het transplantaat zich tegen de ontvanger.
Een lichte reactie is gunstig, want daardoor worden mogelijk
de laatste restjes van de tumor opgeruimd. Ontspoort die
reactie, dan is ze levensbedreigend. Met geneesmiddelen 
proberen we die reactie dan te onderdrukken, maar bij een
deel van de patiënten lukt dat echter niet. Tot voor kort 
hadden we dan geen mogelijkheden meer om het leven van
de patiënt te redden.”

Als niets meer werkt
Enkele jaren geleden werd ontdekt dat mesenchymale stam-
cellen (MSC’s) de ontspoorde GVH-reactie vaak toch nog 
kunnen afremmen. Hoe deze cellen dat precies doen is niet
precies bekend. Van Oers: “In Leiden hebben ze er al behoor-
lijk wat ervaring mee opgedaan, met goede resultaten. 
De afgelopen jaren hebben wij deze procedure enkele malen
samen met Leiden uitgevoerd. Nu gaan we de behandeling
toepassen én onderzoeken samen met Sanquin. Dr. Carlijn
Voermans, hoofd van het Stamcellaboratorium, heeft met
haar researchgroep de afgelopen jaren al veel onderzoek
gedaan naar de mesenchymale stamcel. Samen vormen we
op dit gebied een goede combinatie van patiëntenzorg,
wetenschappelijk onderzoek en productiefaciliteit van
mesenchymale stamcellen.”
De goede ervaringen elders hebben het gebruik van de
mesenchymale stamcellen (MSC’s) in de kliniek al geplaveid.
Het is een welkome aanvulling in een fase dat de gebruike-
lijke behandelingen niet meer werken. Van Oers: “Tegelijker-
tijd willen we de therapie met MSC’s gebruiken om uit te 
zoeken hoe die cellen de ontspoorde afweerreactie precies
weten in te dammen. Welke stofjes produceren de cellen?
Welke immuunreacties beïnvloeden ze precies? Daarmee 
vergroten we onze fundamentele kennis van het immuun-
systeem. En misschien kunnen we op die manier ook de 
therapie nog verder verbeteren of verfijnen.”

Professionele gesprekspartner
Carlijn Voermans is het roerend met Van Oers eens. Als 
hoofd van het Stamcellaboratorium van Sanquin volgt ze
sinds 2001 niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van
de hematopoïetische stamcellen, maar doet ze met haar
eigen researchgroep ook onderzoek naar mesenchymale
stamcellen. Juist die tweeledige functie – het lab managen en
onderzoek doen – is in haar ogen een ideale combinatie. 
“Je moet goed op de hoogte zijn van de laatste wetenschap-

Service

Het nieuwe stamcellaboratorium van
Sanquin dat in januari 2012 in gebruik
wordt genomen, is het grootste van
Nederland. Het lab maakt zoals voorheen
stamcelpreparaten voor diverse zieken-
huizen, maar ook de productie van
Advanced Medical Therapeutical Products
(AMTP’s) voor cellulaire therapieën krijgt
nu volop aandacht. Daarnaast gaat het lab
met academische partners participeren in
translationeel stamcelonderzoek.

Sanquin nu ook partner 
voor cellulaire therapieën

Pieter Lomans

Daphne Thijssen-
Timmer
Carlijn Voermans



voor klinisch gebruik bij de afdeling van Van Oers in het
AMC? Hoe kunnen we T-cellen betrouwbaar op een groot-
schalige manier gaan produceren, bijvoorbeeld voor de TIL-
therapie die prof. dr. Ton Schumacher heeft ontwikkeld in het
Nederlands Kanker Instituut (NKI)? En met onderzoekers van
het AMC gaan we een trial doen om te zien of dendritische
cellen – waarvan we weten dat ze in het laboratorium 
T-cellen kunnen aansporen tot het vernietigen van tumor-
cellen – ook bij patiënten met slokdarmtumoren effectief zijn.
Vaak moeten we bij de vertaling van zo’n researchproduct
naar een experimentele klinische therapie nog wat aan de
productietechnieken schaven. Hierbij kunnen we goed gebruik
maken van onze expertise die we de afgelopen decennia 
hebben opgedaan bij de hematopoïetische stamcellen.”

Immuunsysteem opvoeden
Want dat is ook een van de expliciete doelstellingen van het
nieuwe Stamcellaboratorium: ruimte creëren voor de 
ontwikkeling van nieuwe cellulaire therapieën via eigen
onderzoek, via samenwerking met bestaande of nieuwe 
partners of via opdrachten voor externe instellingen en
bedrijven. De samenwerking met prof dr. Ton Schumacher 
en prof. dr. John Haanen van het NKI/AVL is daar een mooi
voorbeeld van. Thijssen-Timmer: “Schumacher heeft in het
Nederlands Kanker Instituut een therapie ontwikkeld, 
waarbij T-cellen worden opgekweekt die bij de patiënt zijn
afgenomen en daarna in grote hoeveelheden worden terug-
gegeven om melanomen te bestrijden. Met Van Oers van het
AMC hebben we al jarenlang contacten, terwijl de contacten
met Schumacher op basis van deze nieuwe therapie tot stand
zijn gekomen. De samenwerking die we zijn aangegaan
berust op de komst van het nieuwe Stamcellab. Alleen daar-
door zijn we nu in staat de betreffende T-cellen onder GMP-
condities op grote schaal te kweken en is behandeling van
meerdere patiënten mogelijk. En dat is precies wat we met
het nieuwe lab beogen: onze hoog gespecialiseerde diensten
beschikbaar te stellen aan bestaande én nieuwe partners.”
De therapie die Schumacher en Haanen in het NKI toepassen,
staat te boek als TIL-therapie. “TIL staat voor Tumor
Infiltrerende Lymfocyten therapie”, zegt Schumacher. Het is
het eerste voorlopige resultaat van een zoektocht die al jaren
geleden begon. Schumacher: “We waren vanuit theoretisch
oogpunt geïnteresseerd geraakt in een vorm van immuun-
therapie. De vraag was, of we bij patiënten met melanoom
de lymfocyten van de patiënten konden gebruiken om hun
huidtumoren te bestrijden. Lymfocyten, of T-cellen in dit
geval, zijn gerenommeerde virusbestrijders. Wanneer een
virus lichaamscellen infecteert, wordt dat deel van de T-cellen
actief dat een receptor bevat die specifiek de virusgeïnfecteerde
cellen herkent. Deze T-cellen ruimen de virusgeïnfecteerde
cellen vervolgens op. Helaas zijn er maar weinig T-cellen die 

Grootste stamcellaboratorium van Nederland 
officieel open in maart
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pelijke ontwikkelingen om een professionele gesprekspartner
te zijn voor klanten en potentiële klanten”, zegt Voermans.
“Verder moet je ook weten hoe je nieuwe onderzoekstechnieken
opschaalt naar een GMP-gecertificeerde productie, dus de
transitie van een open research grade naar een gesloten 
clinical grade systeem. Beide kanten raken elkaar; je kunt
geen product optimaliseren zonder er zelf iets van te weten.”
Voermans was voor haar aanstelling al gepromoveerd op
onderzoek naar hematopoïetische stamcellen. Dergelijke 
cellen werden al bewerkt en geproduceerd in een GMP-
gecertificeerd lab. “Maar het nieuwe Stamcellab is sterk 
vernieuwd en uitgebreid”, zegt Voermans, “zodat we ook
klaar zijn voor nieuwe celproducten, die worden aangeduid
als Advanced Medical Therapeutical Products, kortweg
AMTP’s. Daar vallen bijvoorbeeld de al eerder genoemde
mesenchymale stamcellen onder, maar ook cellulaire thera-
pieën met dendritische cellen en T-cellen. Dat is een tak die
heel sterk in ontwikkeling is en met de keuze voor dit gloed-
nieuwe stamcellab maakt Sanquin duidelijk dat ze veel van
die nieuwe ontwikkelingen verwacht.”

Nieuwe cellulaire therapieën
Deze nieuwe cellulaire therapieën moeten voor een belang-
rijk deel nog worden ontwikkeld en vallen bovendien onder
een andere, uitgebreidere wetgeving dan de hematopoïetische
stamcellen. Reden genoeg om speciaal voor deze cellulaire
therapieën dr. Daphne Thijssen-Timmer aan te stellen.
Thijssen-Timmer, afkomstig van de afdeling Experimentele
Immunohematologie van prof. dr. Ellen van der Schoot: 
“Om dezelfde reden die Carlijn Voermans al noemde, sta ik
ook met de ene voet in het onderzoek en de andere in de 
productie. Ik houd me in deze nieuwe functie vooral bezig
met de ontwikkeling en uitrol van die cellulaire therapieën.
Hoe kunnen we de mesenchymale stamcellen in ons lab het
beste produceren volgens GMP-maatstaven, bijvoorbeeld

Rien van Oers



tumorcellen herkennen, omdat het merendeel van de 
tumoren helemaal niets met virusinfecties of andere infecties
te maken heeft. Ons idee was toen; als we nu eens T-cellen
van de patiënt nemen, in het lab daar receptoren in stoppen
die tumorspecifiek zijn en die bewerkte T-cellen dan terug-
geven aan de patiënt … zouden we het immuunsysteem 
dan kunnen aanzetten om de tumor wel actief te gaan op-
ruimen?”

Moleculaire vrachtwagen
Schumacher en collega’s probeerden dat idee eerst uit in de
muis om te zien of het kans van slagen had. Het concept
bleek inderdaad te werken. Schumacher: “Vervolgens zijn we
de weg naar de kliniek ingeslagen, omdat we uiteindelijk
toch willen uitkomen bij een effectieve therapie voor de
mens.” Maar dat traject was niet eenvoudig. Er is een goede
moleculaire vrachtwagen nodig – een retrovirus in dit geval –
om de tumorreceptor in de T-cellen te krijgen. Er moet een
tumorspecifieke receptor worden opgespoord die kan worden
ingebouwd. Bovendien vragen allerlei andere zaken rondom
zo’n gentherapeutisch ontwikkeltraject om aandacht.
Schumacher: “Terwijl we daar een jaar of zeven geleden druk
mee bezig waren, diende zich plotseling een alternatief aan.
Bij patiënten met melanoom kun je één of meer metastasen
chirurgisch verwijderen. In de gemetastaseerde huidtumoren
zit een behoorlijk aantal T-cellen. De gedachte is, dat die 
T-cellen daar niet voor niets zitten, dat een deel van die 
T-cellen daar ongetwijfeld zit om de tumor te bestrijden.
Daarmee kregen we een alternatieve route in de schoot
geworpen. Want als we die T-cellen uit de tumor nu eens 
zouden opkweken tot enorme hoeveelheden en ze daarna
zouden teruggeven aan de patiënt? Zou dat werken?”
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Boven het hoofd gegroeid
Ja, dat werkt, zo is inmiddels duidelijk. Op dit moment is de
methode al getest in klinische centra in de Verenigde Staten
en Israel. Schumacher: “Beide centra melden een respons-
graad van vijftig procent. Dat is erg hoog voor melanoom. 
Ik kom net terug van een congres waarin een derde centrum
vergelijkbare resultaten heeft gemeld, dus de vooruitzichten
zijn goed. Wij zijn zelf in het NKI/AVL ook al bezig met de
behandeling van de eerste patiënten en met bemoedigende
klinische resultaten, maar zien nu al dat dit hele proces ons
gigantisch boven het hoofd gaat groeien. Dat proces van 
celgroei is extreem tijdrovend en we hebben daar eenvoudig-
weg de ruimte en de faciliteiten niet voor. Dat is ook de reden
voor onze samenwerking met Sanquin. We hebben nu een
veelbelovende celtherapie die de stap naar de kliniek kan
maken. Dat vraagt om opschaling, om GMP-gecertificeerde
productie, enzovoort. Daar is Sanquin sterk in. Wij kunnen
ons vizier dan weer richten op de verdere uitwerking van
onze oorspronkelijke, gentherapeutische therapie die concep-
tueel ook bijzonder interessant is.”

Referentie
www.stamcellab.sanquin.nl

Daphne Thijssen-Timmer (Leidschendam, 1975) is manager R&D Cellulaire 
Therapieën bij Sanquin Research. Thijssen studeerde Medische Biologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 2004 aan de Universiteit van
Amsterdam bij de vakgroep Endocrinologie van het AMC. Sinds 2004 heeft ze
gewerkt als post-doc bij Sanquin op het gebied van de hematopoiese.
d.thijssen@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/daphne-thijssen-timmer/8/b71/6b6

Carlijn Voermans (Leiden, 1970) hoofd van het Laboratorium voor Stamceltrans-
plantatie en groepsleider bij de afdeling Hematopoiese van Sanquin Research.
Voermans studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ze promoveerde in 2001 aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek dat is
uitgevoerd bij Sanquin Research in samenwerking met het NKI. Van 2004-2006
werkte zij als post-doc in de Verenigde Staten in het laboratorium van T. Reya
(Duke University Medical Center, Durham) aan beenmergregeneratie.
c.voermans@sanquin.nl

Ton Schumacher (Heemskerk, 1965) is groepsleider op de afdeling Immunologie
van het Nederlands Kanker Instituut en hoogleraar Immuuntechnologie bij de
Universiteit van Leiden. Schumacher promoveerde in 1992 bij de onderzoeks-
groep van Hidde Ploegh en is na een post-doc op MIT/ Whitehead Institute sinds
1996 onderzoeksleider binnen het NKI.
t.schumacher@nki.nl
http://research.nki.nl/schumacherlab/people.htm

Rien van Oers (Middelburg, 1951) is hoogleraar hematologie en hoofd van de
afdeling klinische hematologie van het AMC. Daarnaast is hij voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Hematologie en voorzitter van de HOVON CLL
groep.
m.h.vanoers@amc.uva.nl

Ton Schumacher
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Erytrocyten voor bloedtransfusie worden in
Nederland uitsluitend gewonnen uit volbloed.
Dat gaat nu veranderen. Voor een beperkte
groep patiënten zullen vanaf begin volgend
jaar deze rode bloedcellen via aferese direct
uit de donor worden verkregen. In de nieuwe
Sanquin-richtlijn bloedproducten, die de Raad
van Bestuur nog moet goedkeuren, zijn deze
aferese-erytrocyten al als standaardproduct
opgenomen.

Mensen die veel bloed verliezen tijdens een
operatie of door een ongeval, of patiënten die
een stoornis hebben in de bloedcelaanmaak
in het beenmerg, zijn aangewezen op trans-
fusie van erytrocyten. Deze rode bloedcellen
worden bereid uit vol bloed. Dit bloed is af-
komstig van donors bij wie binnen tien 
minuten een zak bloed van 500 ml wordt
afgenomen. De inhoud daarvan gaat in een
centrifuge die het bloed in drie componenten
scheidt, namelijk een erytrocytenconcentraat,
een eenheid plasma en de buffycoat, de laag
tussen erytrocyten en plasma waarin het
merendeel van de leukocyten en trombocyten
zich bevinden. De drie verschillende compo-
nenten ondergaan nog diverse bewerkingen
voordat ze geschikt zijn voor gebruik in het
ziekenhuis.

In Nederland worden erytrocyten nog uit-
sluitend uit vol bloed gewonnen. Er zijn diverse
landen die daarnaast de rode bloedcellen
soms ook op een andere manier produceren.
Ze verzamelen de erytrocyten dan via aferese
tijdens de bloedafname. Gedurende deze 
procedure krijgt de donor het plasma, de
trombocyten en de leukocyten direct terug.
Groot voordeel is dat aferese twee eenheden
erytrocytenconcentraten kan opleveren, 
terwijl bij vol bloed de oogst beperkt blijft tot
één eenheid. Een ander pluspunt is dat het
product ook gestandaardiseerd is. Bij vol 
bloeddonatie is de hoeveelheid erytrocyten
afhankelijk van het hematocriet van de
donor. Dat kan per donor variëren. Aferese
levert precies de gewenste hoeveelheid op.

Nauwelijks bijwerkingen
Vanwege deze voordelen wilde Sanquin
onderzoeken of de dubbele erytrocytaferese

een veilige techniek is. Die taak kreeg drs. Eva
Rombout-Sestrienkova toebedeeld. Zij is inter-
nist-transfusiespecialist bij de Unit Klinisch
Consultatieve Dienst (KCD) van Sanquin
Bloedbank in regio Zuidoost, locatie Maas-
tricht. Samen met collega’s onderzocht ze in
de periode tussen 2003 en 2006 de erytrocyt-
aferese bij 49 autologe en 10 vrijwillige
donors. “We hebben gekeken of de erytrocyten
via aferese veilig kunnen worden afgenomen
en bewaard. Uit onze studie blijkt dat deze
techniek veilig is voor de donor. We hebben
nauwelijks bijwerkingen gevonden. Doordat
je de erytrocyten langzaam afneemt – dat
duurt ongeveer 30 tot 45 minuten – zullen
donors ook niet flauwvallen, wat bij vol bloed-
donatie wel eens gebeurt. Heel soms kun je
lichte bijwerkingen krijgen, zoals tintelingen
rond de mond en in de vingers. Dit komt door-
dat citraat, dat wordt toegediend om stolling
van het bloed tegen te gaan, calcium in het
bloed wegvangt. Verder leidt erytrocytaferese
tot een grotere hemoglobinedaling dan vol
bloeddonatie, maar deze herstelt volledig.”

De bewaarstudie deed Rombout samen met
dr. Dirk de Korte, manager Product- en
Procesontwikkeling Bloedtransfusietechnologie
van Sanquin Bloedbank in Amsterdam. Hij
legt uit dat voor dit onderzoeksdeel een flink
aantal erytrocytenconcentraten na aferese
zijn bewaard onder dezelfde condities zoals
die voor rode bloedcellen uit vol bloed gelden:
in de bewaarvloeistof Saline Adenine Glucose
Mannitol (SAGM) bij een temperatuur van 
2 tot 6 graden Celsius in een koelkast die
voortdurend onder bewaking staat. De Korte
vertelt dat rode bloedcellen normaal maxi-
maal 35 dagen worden bewaard, maar dat
voor dit onderzoek die periode was verlengd
tot 42 dagen. “We wilden weten of er tegen het
einde van de bewaarperiode toch nog iets
gaat veranderen. De kwaliteit moet immers
gegarandeerd zijn. Gedurende die zes weken
hebben we regelmatig monsters genomen. 
Je ziet wel iets verschil met vol bloed-erytro-
cyten, maar dat is minimaal. De hemolyse is
vergelijkbaar. De eis in onze richtlijn is dat
niet meer dan 0,8% van de erytrocyten kapot
mag gaan. We zitten nu met dit product
gemiddeld onder de 0,2% aan het einde van

Bloedproducten

Aferese-erytrocyten 
als nieuw standaardproduct

Eva Rombout-Sestrienkova 
Dirk de Korte 
Dick van Rhenen 

John Ekkelboom
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Duurdere techniek
De Korte is tevens voorzitter van de commissie
die de richtlijn bloedproducten van Sanquin
up-to-date houdt. In die richtlijn staan alle
bloedproducten uitgebreid gedefinieerd. Dit
jaar was er een grote revisie omdat her en der
passages waren bijgeschreven en weggehaald.
De stofkam moest er eens doorheen, licht 
De Korte toe. In die nieuwe richtlijn zijn
inmiddels ook de aferese-erytrocyten op-
genomen met een uitgebreid dossier waarin
de resultaten van het onderzoek uitvoerig zijn
beschreven. De Medische Adviesraad heeft
vorig jaar besloten dat het een standaard 
product mag worden. Het is nu de taak van de
Raad van Bestuur om dit advies over te
nemen, zodat Sanquin het nieuwe product
vanaf begin volgend jaar kan leveren aan de
ziekenhuizen. Prof. dr. Dick van Rhenen, lid
van de Medische Adviesraad en unitdirecteur
Medische Zaken/KCD Sanquin Bloedbank,
beschouwt de aferese-erytrocyten als een 
welkome aanvulling. Of het een grote vlucht
zal nemen, kan hij moeilijk inschatten.
“Aferese is een duurdere techniek dan het
afnemen en bewerken van vol bloed. Het zal
van de prijs afhangen die Sanquin aan het
ziekenhuis gaat vragen voor een dergelijke
behandeling. Dat bedrag zal wellicht 
vergelijkbaar zijn met andere producten die
via aferese worden verkregen, zoals bloed-
plaatjes. Gezien de voordelen voor sommige
patiënten verwacht ik toch dat er voldoende
belangstelling voor is.”

Eva Rombout-Sestrienkova (Zlate Moravce (Slowakije), 1956)
studeerde geneeskunde in voormalig Tsjecho-Slowakije en ze
werkte als internist in het algemeen ziekenhuis van Piešt’any.
In 1992 kwam ze in Nederland wonen en sinds 1994 staat ze
ingeschreven in het register van Medische Specialisten. Vanaf
1996 werkt ze bij Sanquin, eerst als manager medische zaken
bij Bloedbank Zuid-Limburg, vervolgens als manager
Onderzoek en Onderwijs bij de bloedbankdivisie in regio
Zuidoost en nu als brugfunctionaris bij Unit KCD Zuidoost.
e.rombout@sanquin.nl

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

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

de bewaarduur.” Verder zagen de onder-
zoekers dat het gehalte aan ATP, de stof die
verantwoordelijk is voor de energie van de cel,
iets lager is dan bij vol bloed rode cellen.
Volgens De Korte verandert de stofwisseling
een beetje doordat het citraat de zuurgraad in
de cellen beïnvloedt. “Maar dat ATP-gehalte
lag boven de grens die we gesteld hebben.”

Cultuuromslag
Sinds het einde van de studie in 2006 probeert
Rombout het gebruik van aferese-erytrocyten
in ons land te stimuleren. Ze vertelt dat dit
niet makkelijk was omdat Nederland een echt
vol bloedland is. “Je moet een cultuuromslag
hebben voordat mensen zo’n afereseproduct
accepteren. Gelukkig is het nu eindelijk zover.
In de nieuwe richtlijn bloedproducten van
Sanquin staan de aferese-erytrocyten als 
standaardproduct opgenomen. De doelgroep
is wel beperkt. Het product is in eerste instantie
bedoeld voor autologe donors, zodat ze in één
keer voldoende bloed kunnen geven. Verder
komen patiënten met bijzondere erytrocyten-
antistoffen of een combinatie van meerdere
antistoffen in aanmerking. Voor hen zijn
donors moeilijk te vinden. Een dubbele een-
heid via aferese is dan natuurlijk erg welkom.”

Ook De Korte is blij met deze ontwikkeling. Hij
benadrukt dat de procedure zoveel mogelijk is
bijgeschaafd, zodat de donor er minimaal last
en geen nadelige effecten van ondervindt.
“Sanquin houdt het belang van de donor goed
in het oog. We zitten als organisatie voort-
durend tussen donor en patiënt in. Voor de
patiënt kan dit een belangrijke ontwikkeling
zijn omdat er dan makkelijker speciaal bloed
aanwezig is. Maar dat mag uiteraard niet ten
koste gaan van de donor. Voor autologe
donors is het overigens een groot voordeel dat
ze slechts een keer hoeven te komen voor
bloedafname. Je hebt immers meteen twee
eenheden. Bij homologe donors moet je wel
beseffen dat niet iedereen daar zomaar voor
in aanmerking komt. Het zijn doorgaans wat
zwaardere mannen die voldoende bloed-
volume hebben om dit aan te kunnen.”
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Rode bloedcellen (erytrocyten) nemen zuur-
stof op in de longen en brengen dat via het
bloed naar alle weefsels. Omgekeerd zorgen
deze cellen ervoor dat koolstofdioxide van de
weefsels terug naar de longen kan worden
gebracht. Hiervoor is nodig dat deze cellen
tot in de kleinste haarvaten van onze bloed-
somloop doordringen. Deze vaatjes zijn vaak
kleiner dan de rode bloedcellen, en dus moeten
de erytrocyten vervormd kunnen worden om
deze haarvaten niet te verstoppen of zelf
kapot te scheuren.

Er zijn een aantal ziektebeelden bekend waar-
bij deze vervormbaarheid verminderd is, maar
het is vaak moeilijk om dit eenduidig vast te
stellen. Op het AMC is een apparaat ontwik-
keld waarmee meer of minder vervormbare
rode bloedcellen van elkaar onderscheiden
kunnen worden. Rob van Zwieten en Robin
van Bruggen van de afdeling Bloedcelresearch
gaan dit apparaat gebruiken voor diagnostische
toepassing en voor fundamenteel onderzoek.
Rode bloedcellen staan constant bloot aan
schuifspanning (shear stress) ten gevolge van
de stroming van het bloed in het vaatstelsel.
Bij de passage van deze cellen door haarvaten
met een kleine diameter is er nauw contact
tussen de rode bloedcellen en de vaatwand.
Door deze weerstand vervormen de cellen
zodanig dat ze kleinere bloedvaatjes dan hun
eigen diameter toch kunnen passeren.
Vervormbaarheid is daarom essentieel om 
tijdens de verblijfsperiode van rode bloed-
cellen van 3 tot 4 maanden in onze circulatie
goed te kunnen functioneren. Gelukkig zijn
rode bloedcellen optimaal van vorm en
samenstelling om vervormd te worden: ze
hebben een soepel membraan dat verankerd
zit aan een netwerk van cytoskeleteiwitten,
een vrij laag-visceuze inhoud en een over-
maat aan membraan om deze inhoud te
bevatten. Onder normale condities is de
erytrocyt een plat schijfje met 2 holle zijden
(biconcaaf), onder stresscondities kan deze cel
uitrekken en/of dubbelvouwen om nauwe
doorgangen te passeren. Wanneer de 
membraan gebreken vertoont, zoals bij 
diverse afwijkingen in cytoskeleteiwitten,
gaan er stukken membraan verloren tijdens
de omloop van de rode bloedcellen in de 

circulatie. Het oppervlak van de aangedane
cellen wordt kleiner, de cellen worden minder
plat en daardoor ook minder vervormbaar.
Zulke afwijkingen, zoals Hereditaire Sfero-
cytose, Elliptocytose of Pyropoikilocytose, zijn
soms nog wel microscopisch te herkennen,
maar subtielere afwijkingen, zoals bij ver-
oudering kunnen alleen aangetoond worden
met behulp van speciale apparatuur.

Meetapparatuur
Dergelijke apparatuur is in de afgelopen 
twintig jaar ontwikkeld op het AMC. Dr. Max
Hardeman en medewerkers hebben toen de
zogenaamde LORCA (Laser-assisted Optical
Rotational Cell Analyzer) ontwikkeld. Dit
apparaat bestaat uit twee glazen cilinders 
met daartussen een dunne film van rode
bloedcellen in een visceus medium. De buiten-
ste cilinder draait rond met constante snel-
heid, waardoor de cellen shear stress onder-
vinden en uitgerekt gaan worden. Dit proces
wordt gevolgd met behulp van een laser, die
het diffractiepatroon van de cellen zichtbaar
maakt. Dit patroon verandert bij vormveran-
dering. Een bezwaar van dit instrument is dat
het alleen informatie oplevert over de gehele
celpopulatie, dus het gemiddelde van de
vormverandering van alle cellen.

Een later ontwikkelde versie van dit apparaat
is de ARCA (Automated Rheoscope Cell
Analyzer), waarbij de cellen zich in een smalle
instelbare ruimte tussen twee horizontaal
opgestelde glazen platen bevinden. Een van
deze platen draait. De kracht die de rode
bloedcellen vervormt kan worden gevarieerd
door de afstand tussen de glazen platen of de
draaisnelheid te veranderen. Met behulp van
een microscoop, camera en stroboscoop kun-
nen opnamen worden gemaakt van afzonder-
lijke cellen onder condities van mechanische
stress. De cellen rekken zich uit tot de vorm
van een rugby ball en richten zich in de vloei-
stofstroom die ontstaat door de draaiende
beweging. Omdat de cellen zich langzaam
naar de buitenrand bewegen verschijnen er
steeds nieuwe cellen in beeld, zodat een groot
aantal afzonderlijke cellen onderzocht kan
worden om bijvoorbeeld de aanwezigheid van
subpopulaties, bewegen verschijnen er steeds

Onderzoek

Het vermogen van rode bloedcellen
om te worden vervormd

Rob van Zwieten (Oostzaan, 1959) werkt sinds zijn
stage in 1978 bij Sanquin en doet als onderzoeks-
analist fundamenteel onderzoek aan diverse typen
bloedcellen. Onder zijn verantwoordelijkheid wordt
specialistische kennis op het gebied van rode bloed-
cellen en granulocyten aangeboden in de vorm van
diagnostische service aan de ziekenhuizen.
Hiervan profiteren behandelaars en patiënten, die
hiermee extra diagnostische mogelijkheden krijgen,
en ook onderzoekers, die op hun beurt weer kunnen
leren van nog onbekende defecten die worden
gevonden in de bloedcellen van patiënten.
r.vanzwieten@sanquin.nl

Robin van Bruggen (Amsterdam, 1973) werkt sinds
1998 bij Sanquin, waar hij promoveerde op het
NADPH oxidase van granulocyten, een enzym dat
van groot belang is voor de afweer tegen bacteriën
en schimmels. Als post-doc werkte hij verder aan
granulocyten, waarbij de functie van Toll-like recept-
ors en Nod-like receptors, beide families van recept-
oren die pathogenen kunnen herkennen, werd
bestudeerd. Recent maakte hij de overstap naar de
afdeling Bloedtransfusietechnologie, waar hij ver-
antwoordelijk is voor het onderzoek aan rode bloed-
cellen. Hierbij ligt de focus op klaring van rode bloed-
cellen onder normale condities en na bloedtransfusie.
r.vanbruggen@sanquin.nl

Dirk Roos
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elk met eigen vervormbaarheid,

De Automated Rheoscope Cell Analyzer (ARCA)

nieuwe cellen in beeld, zodat een groot aantal
afzonderlijke cellen onderzocht kan worden
om bijvoorbeeld de aanwezigheid van sub-
populaties, elk met eigen vervormbaarheid, 
te kunnen vaststellen. Met behulp van beeld-
analyse-software wordt de mate van vervorm-
baarheid van afzonderlijke cellen bepaald.
(Dobbe JGG et al., Cytometry 2002; 50:313-25).

Defecten in vervormbaarheid
Naast het AMC heeft Sanquin nu als enige in
Nederland ook een ARCA aangeschaft. Rob
van Zwieten, laboratoriumhoofd van de 
afdeling Rode Bloedcel Diagnostiek en 
dr. Robin van Bruggen, onderzoeker van de
afdeling Bloedcelresearch, gaan hiermee aan
de slag. De eerste vraag die opkomt is: waar-
om is dit apparaat gekocht? Van Zwieten:
“Sanquin wil alle mogelijke diagnostiek van
rode bloedcelafwijkingen kunnen aanbieden.
In de afgelopen jaren is met name de diagnos-
tiek van membraanafwijkingen in deze cellen
opgezet, op eiwit- en genniveau. Het zou 
ideaal zijn als wij ook een betrouwbare en
snelle screeningsmethode hadden op cellulair
niveau. Dan kan snel de beslissing genomen
worden of het zinvol is om de moleculaire 
oorzaak van een membraandefect op te 
sporen, of dat de verschijnselen bij de patiënt
in een andere hoek gezocht moeten worden.”
Van Bruggen vult aan: “Ook voor weten-
schappelijk onderzoek van rode cellen is dit 
apparaat uitermate geschikt. Wij kunnen bij

Microscopisch beeld van onder shear stress uitgerekte rode 
bloedcellen (links). Beeldanalyse-software selecteert scherp
afgebeelde, niet overlappende cellen (groen gemarkeerd).
Hiervan wordt een vervormbaarheidsdistributie, de richting
van de cellen en een voortschrijdend gemiddelde van 
vervormbaarheid berekend, zoals in de figuur afgebeeld
(rechts).

voorbeeld onderzoeken of het verouderings-
proces in deze cellen, dus de vermindering
van de vervormbaarheid, berust op verlies
van stukken membraan, op het visceuzer 
worden van de celinhoud door waterverlies, 
of op een combinatie van beide processen.
Wel zou het apparaat nog verbeterd moeten
worden door inbouw van een laser en een
fluorescentiemicroscoop om verandering van
vervormbaarheid van afzonderlijke cellen te
koppelen aan een biologisch fenomeen dat
kan worden waargenomen met fluorescentie.”
Van Zwieten noemt nog een mogelijke toe-
passing op diagnostisch gebied. “Draagsters
van een genetische vorm van hemolytische
anemie, glucose-6-fosfaat dehydrogenase
(G6PD) deficiëntie, hebben twee populaties
rode cellen in hun bloed: één met en één 
zonder G6PD activiteit. In het laboratorium is
dit soms lastig aan te tonen, maar met de
ARCA hebben we nu al aanwijzingen 
verkregen dat die twee populaties ook in 
vervormbaarheid van elkaar verschillen.”
Hoe dit kan? “Omdat G6PD essentieel is bij de
bescherming van iedere cel tegen oxidatieve
schade. In rode cellen is G6PD onder meer
betrokken bij het gereduceerd houden van 
spectrine, een zeer belangrijk cytoskeleteiwit.
Te lage G6PD activiteit leidt tot oxidatie van 

spectrine, en daarmee tot instabiliteit van de
rode cel onder shear stress.”

Nieuwe ontwikkelingen
Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Van
Bruggen knikt. “Elena Kostova in ons lab
bestudeert het binden van bacteriën die met
complementfactor C3b zijn beladen aan
Complementreceptor type 1 (CR1) op de rode
cellen. Verreweg de grootste hoeveelheid CR1
in ons lichaam zit op deze cellen en vormt zo
een soort stofzuiger voor immuuncomplexen
met C3b. De rode cellen geven deze bacteriën
dan door aan macrofagen, die vervolgens de
bacteriën onschadelijk maken. We hebben
recent ontdekt dat rode cellen met bacteriën
veranderingen in hun vervormbaarheid
ondergaan. We denken dat dit te maken heeft
met het binnentreden van calciumionen na
de bacteriebinding, maar het precieze hoe en
waarom moet nog worden uitgezocht.”

Tenslotte nog een heel praktisch transfusie-
probleem. Bloeddonaties die veel vet bevatten,
bijvoorbeeld door een recente vette maaltijd
van de donor, worden nu niet gebruikt, omdat
het plasma niet goed kan worden gefractio-
neerd. Ook de rode cellen worden niet
gebruikt. Waarschijnlijk is dat terecht omdat
ze osmotisch fragieler en minder vervormbaar
lijken te zijn dan rode cellen uit een minder
vette donatie. Met behulp van de vervorm-
baarheidsmeting op de ARCA proberen de
onderzoekers hier bewijs voor te vinden, en na
te gaan of het proces reversibel is en waar het
precies op berust.
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In het laatste kwartaal zijn weer veel nieuwe
en interessante publicaties van onderzoekers
van Sanquin verschenen. Een kleine selectie
wordt hier toegelicht. 

Niet remmen helpt kankertherapie
Zhao XW, van Beek EM, Schornagel K, 
Van der Maaden H, Van Houdt M, Otten MA,
Finetti P, Van Egmond M, Matozaki T, Kraal G,
Birnbaum D, van Elsas A, Kuijpers TW,
Bertucci F, van den Berg TK. CD47-signal 
regulatory protein-� (SIRP�) interactions form 
a barrier for antibody-mediated tumor cell 
destruction. Proc Natl Acad Sci U S A 2011;
108(45):18342-7.
In een internationaal samenwerkingsverband
beschrijven onderzoekers van Sanquin
Research, afdeling Bloedcel Research, en 
internationale collega’s dat de behandeling
van kanker met monoklonale antilichamen
mogelijk sterk kan worden verbeterd.
Tumorgerichte antilichamen binden aan
tumorcellen en maken zichzelf daarmee doel-
wit van immuungemedieerde vernietiging
van deze tumorcellen. De onderzoekers laten
zien dat dit wordt tegengewerkt door een
mechanisme dat de interactie regelt tussen
door tumorcellen gepresenteerde CD47 en het
inhibitieregulerend eiwit SIPRalpha. 
De onderzoekers hebben in een muizenmodel
aangetoond dat deze CD47-SIRPalpha inter-
actie via een homeostatische mechanisme een
remmende werking heeft op de vernietiging
van tumorcellen. Een en ander is bevestigd
met behulp van een humane cellijn. De resul-
taten van dit onderzoek wijzen sterk op de
mogelijkheid met een gecombineerde behan-
deling met enerzijds therapeutische antilicha-
men en anderzijds een antagonist op de
CD47-SIRPalpha interactie om de effectiviteit
van de behandeling te verbeteren.

Single- of multi donor lijm
Hazelaar S, Dijkstra-Tiekstra MJ, de Korte D,
de Wildt-Eggen J. Allogeneic single-donor 
cryoseal produced from fresh-frozen quarantine
apheresis plasma as alternative for multidonor or
autologous fibrin sealants. Transfusion 2011
Aug 31. Epub ahead of print.
Onderzoekers van de afdelingen Transfusie-
monitoring (Sanquin Research) en Bloed-

transfusietechnologie (Sanquin Bloedbank)
concluderen in deze studie dat single donor
cryoseal van quarantaine afereseplasma een
goed alternatief vormt voor autologe en 
multidonor fibrinelijm. Fibrinelijm is een
humaan bloedproduct dat bestaat uit twee
componenten: cryoprecipitaat en trombine.
Commercieel verkrijgbare fibrinelijm is
gemaakt van meerdere donaties, met een 
verhoogd risico voor virale infecties en bevat
bovendien fybrinolytische remmers. Autologe
fibrinelijmpreparaten verminderen het 
infectierisico. Alternatief voor beide is cryoseal,
afkomstig van gescreend, single donor 
plasma van onbetaalde vrijwillige donors,
zoals dat in deze studie is onderzocht en 
gekarakteriseerd in een research setting.

Leeftijdsgebonden MSC’s
Maijenburg MW, Kleijer M, Vermeul K, Mul E,
van Alphen F, Voermans C. The composition 
of the mesenchymal stromal cell compartment in
human bone marrow changes during development
and aging. Haematologica 2011 October 11.
Epub ahead of print.
Onderzoeker Marijke Maijenburg en collega’s
van Sanquin Research, afdeling Experimentele
Immunohematologie en AMC beschrijven in
dit artikel de veranderingen in samenstelling
van het mesenchymale stromale celcomparti-
ment tijdens ontwikkeling en veroudering.
MSC’s vormen een heterogene celpopulatie
met verschillende subtypes en functies. In de
studie wordt aangetoond dat de samenstelling
van de MSC subsets correleert met de leeftijd
van de donor. CD271(+)CD146(-) cellen komen
het meest bij volwassen donors voor.
CD271(+)CD146(+) cellen het meest bij kinde-
ren. De voor het eerst beschreven subset
CD271(-)CD146(+) cellen is kenmerkend voor
het foetale stadium. De onderzoekers conclu-
deren dat – hoewel de ontogenie en de relatie
tussen de subsets nog niet is opgehelderd –
MSC’s een dynamisch, donorleeftijdsafhanke-
lijk systeem lijken te vormen waarin de sub-
populaties verschillende functies hebben 
tijdens beenmergontwikkeling, homeostase
en regeneratie.

www.sanquin.nl/publicaties

Misschien wel de meest bekende
afdeling van Sanquin is de bloed-
afname.
Hier komen de donors hun bloed
afstaan. Afgenomen bloed wordt
voor screening op infectieziekten in
buisjes gestopt en op deze buisjes
worden stickertjes geplakt. Er zijn
buisjes met gele dopjes en buisjes 
met rode dopjes. Sommige gele 
dopjes hebben rode bovenkantjes,
andere zwarte, de ene helft een grote
zwarte stip, de andere een kleintje.
Een flesje met doorzichtige vloeistof
erin heeft ook rode stippen, een 
heleboel. ‘Ajax’ staat erop geschreven.
Op de donorafname worden witte
jassen gedragen. Ik heb ze niet 
gefotografeerd. Daar heb ik er al 
een heleboel van!

Gele pakken, blauwe mutsen, 
blauwe sloffen. De fabriek is wellicht
de spannendste afdeling van
Sanquin. Bij uitzondering mag ik
erin: er wordt schoongemaakt. 
Met sloffen, muts en pak. Er wordt
gecipt en gesipt, maar wat dat is, dat
weet ik niet.

De laatste afdeling die ik aandoe is
de lasruimte. Het ziet eruit zoals een
lasruimte eruit hoort te zien.
Stofjassen en een (keurige) kalender.
Schone wasbakken en vriendelijke
verzoeken.

www.martinestig.com

Uniform/
Handschrift

BeeldOnderzoek
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Sanquin Bloedvoorziening heeft een fonkel-
nieuw bestand van donors die de antistof IgA
missen. Hun donaties maken enkele keren per
jaar levensreddende behandelingen mogelijk.

De antistof IgA beschermt ons tegen indringers
als schimmels, bacteriën en virussen. Het
komt onder meer voor onder de huid, in het
darmslijmvlies, in speeksel, in slijmvliezen en
in lage concentraties in het bloed. Echter, 1 op
700 mensen in Nederland (in Japan is dat 
1 op 15.000) mist IgA, meestal zonder dit te
weten. Tien procent merkt het, vaak door 
herhaaldelijke bacteriële luchtweginfecties,
infecties van keel, neus en oren en – zeld-
zamer – aan maagdarmklachten.
Maar er is nog iets. Wie IgA-deficiënt is en
gewone bloedproducten krijgt toegediend,
produceert soms antistoffen tegen IgA. Een
volgende toediening mag dan géén of slechts
een minimale hoeveelheid IgA bevatten.
Dergelijke aanvragen krijgt Sanquin jaarlijks
enkele keren, vertelt Marian van Kraaij,
manager Klinisch Consultatieve Dienst van
Sanquin Bloedbank in regio Zuidoost.
De voormalige Bloedbank Gelderse Rivieren
beschikte over enkele IgA-deficiënte donors.
“Dat oude bestand was aan een update toe.
Om het nu landelijk op te kunnen zetten, 
hebben we een projectvoorstel gedaan bij de
Medische Adviesraad en de Raad van Bestuur
van Sanquin.” Projectleider Marian van
Kraaij legt uit dat het gaat om IgA-deficiënte
bloedplaatjes (trombocyten) en plasma, die
essentieel kunnen zijn bij een hartoperatie,
een groot trauma, tijdens intensieve hemato-
oncologische behandelingen of bij stollings-
problemen. “Rode bloedcellen zijn vijf weken
houdbaar en die kun je als dat nodig is op
afroep wassen. Bij trombocyten en plasma
kan dit niet. Trombocyten kun je weliswaar
wassen om plasma – waar het IgA in zit – te
verwijderen, maar ze kunnen er niet goed
tegen en de kwaliteit ervan wordt minder.”

Levensreddende transfusie
“Wij vinden het héél belangrijk, dat is onze
missie, om voor álle patiënten die transfusie
nodig hebben, het juiste product te leveren,
ook als het bijvoorbeeld om heel zeldzaam
bloed gaat”, benadrukt Jeroen de Wit, 

Bloedproducten

IgA-deficiënte bloedproducten 
altijd beschikbaar

directeur Sanquin Bloedbank en vice-voor-
zitter van de Raad van Bestuur van Sanquin.
“Ook in dit geval. Zo’n tweemaal per jaar
kunnen we daardoor een echt levensreddende
transfusie tot stand brengen. Het gaat om
mensen die anders niet goed zouden kunnen
worden getransfundeerd.”
Sanquin wil liefst twintig tot dertig IgA-
deficiënte donors opsporen en screent daartoe
15.000 donors: allen mannen die al toestem-
ming hadden gegeven voor trombocytaferese.
“In tegenstelling tot plasma kun je trombo-
cyten niet op voorraad houden voor deze
groep: ze zijn slechts zeven dagen houdbaar”,
verklaart Marian van Kraaij de werkwijze.
“Dus willen we mensen hebben die bereid zijn
om op afroep trombocyten af te staan. Donors
die in het verleden al toestemming hebben
gegeven voor tromboferese, hoef je bij de
screening vooraf niet alles uit te leggen en 
speciale toestemming te vragen. Dat doen we
pas zodra blijkt dat een donor IgA-deficiënt is.
En we hebben gekozen voor mannen, omdat
de huidige richtlijn toediening van mannelijk
plasma voorschrijft. Vrouwelijk plasma 
verhoogt het risico op Transfusion Related
Acute Lung Injury (TRALI). Vrouwen kunnen
bij een zwangerschap namelijk antistoffen
vormen tegen antigenen van het kind die 
afkomstig zijn van de vader en die zij zelf niet
hebben.”

Door de screening horen de donors dat ze IgA-
deficiënt zijn. Maakt dat hen tot patiënt? “Nee,
dat willen we juist voorkomen”, aldus Van
Kraaij. “We geven hen uitgebreide informatie
en uitleg over IgA-deficiëntie. Bij negentig
procent van de mensen maakt het geen ver-
schil, behalve dat ze zelf ook een allergische
reactie zouden kunnen krijgen na een bloed-
transfusie.”
Het project is van start gegaan in april 2011
en afgelopen najaar waren 11 donors 
gevonden. “Die hebben allemaal direct hun
toestemming gegeven”, vertelt de project-
leider. Of de beoogde twintig tot dertig donors
gehaald worden, weet Van Kraaij niet. “Maar
we kunnen stoppen als we genoeg donors van
de verschillende bloedgroepen hebben”.
De IgA-deficiënte producten zijn te bestellen
via aparte productcodes.

Angela Rijnen

Marian van Kraaij (’s Heerenberg, 1963) studeerde
geneeskunde in Utrecht, waar ze ook de opleidingen
tot internist en hematoloog deed. In 2001 werd ze
staflid Hematologie in het UMC St. Radboud. 
Na een verblijf in Australië in 2007-2008 trad ze toe
tot de Unit Medische Zaken van de Bloedbank in
regio Zuidoost. Sinds juni 2009 is ze manager van
de regionale Unit Medische Zaken.
m.vankraaij@sanquin.nl
www.linkedin.com/pub/marian-van-kraaij/33/543/535

Jeroen de Wit (Helmond, 1953) studeerde Farmacie
aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Den Haag
volgde hij de opleiding tot ziekenhuisapotheker en
werkte in die functie tot 1986, toen hij directeur
werd van de toenmalige Bloedbank Friesland. 
In 1995 werd hij directeur van de Bloedbank
Noord-Nederland. In 1998 trad De Wit toe tot de
Raad van Bestuur van Sanquin, waarvan hij sinds
2000 vice-voorzitter is.
j.dewit@sanquin.nl
www.linkedin.com/pub/jeroen-de-wit/13/704/324
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Antistollingsmedicatie is van groot belang bij de behande-
ling van patiënten met trombose of boezemfibrilleren, de
meest voorkomende hartritmestoornis. De gangbare 
behandeling bestaat uit het toedienen van vitamine-K-
antagonisten (cumarinederivaten). Het blokkeren van 
vitamine K remt de aanmaak van factoren die de stollings-
neiging bepalen. Nadeel van toepassing van vitamine-K-
antagonisten is dat het effect van de medicatie zorgvuldig in
de gaten moet worden gehouden omdat patiënten 
bloedingen kunnen krijgen als de dosering te hoog is. 
De gevoeligheid voor cumarines verschilt per patiënt en kan
ook binnen het individu variëren, bijvoorbeeld door voeding
of veranderd geneesmiddelengebruik. Vanwege dit instabiele
effect is in Nederland een systeem van trombosediensten
opgezet, die elke patiënt monitoren via frequent bloedonder-
zoek en de dosering zo nodig aanpassen. Ondanks deze
scherpe controle van patiënten treden er toch geregeld 
bloedingen op. Bij ernstige bloedingen is het van belang om
de werking van de antistollingsmedicatie snel te kunnen
blokkeren (couperen). Dat gebeurt in Nederland met behulp
van Cofact, een uit bloed bereid geneesmiddel met een 

combinatie van vier stollingsfactoren (protrombine (= factor
II), factor VII, IX en X). Sanquin ontwikkelde Cofact in de
jaren zeventig voor bloedingen bij patiënten met hemofilie B,
die een tekort hebben aan stollingsfactor IX. Nadat voor deze
groep zuiverder producten beschikbaar kwamen, werd Cofact
ook ingezet bij bloedingen van patiënten die vitamine-K-anta-
gonisten gebruiken. In Nederland staan zo’n 300.000 patiënten
via de trombosediensten op vitamine-K-antagonisten, van
wie jaarlijks zo’n 2% (6.000) een ernstige bloeding krijgt. 
In zulke gevallen biedt Cofact uitkomst. Sanquin levert dit
product ook aan het buitenland (België, Duitsland, Finland,
Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Turkije), waar bloedingen
door het ontbreken van trombosediensten gemiddeld twee
keer zo vaak voorkomen en waardoor een redmiddel als
Cofact nog belangrijker is.

Nadeel nieuwe middelen
De instabiele werking van vitamine-K-antagonisten deed de
behoefte ontstaan aan nieuwe antistollingsmedicatie met
meer voorspelbare farmacologische eigenschappen en 
minder interactie met voeding en andere geneesmiddelen,
om frequente monitoring overbodig te maken. De afgelopen
jaren is er met name veel onderzoek gedaan naar de twee
nieuwe middelen rivaroxaban en dabigatran. Deze zijn
recent in Europa, Verenigde Staten en Canada geregistreerd
voor de preventie van veneuze trombose na orthopedische
chirurgie, nadat ze veilig en effectief zijn bevonden in grote
trials. In de VS zijn deze middelen ook geregistreerd voor het
voorkómen van een herseninfarct ten gevolge van boezem-
fibrilleren. Rivaroxaban remt stollingsfactor Xa en dabiga-
tran remt trombine, stollings-factor IIa.
Een groot nadeel van beide middelen is dat er geen methode
bekend is om de antistollingswerking ervan op te heffen. Dat
is geen probleem bij milde bloedingen, blauwe plekken,
bloedneuzen en dergelijke. In die situaties houdt het bloeden
vanzelf weer op, omdat de werkingstijd (halfwaardetijd) van
deze geneesmiddelen zo kort is, dat de middelen snel weer uit
het bloed zijn. Bij patiënten met een ernstige bloeding of die
met spoed geopereerd moeten worden, is het echter wel 
degelijk van belang om het effect van de antistolling snel
teniet te kunnen doen.
Sanquin vroeg zich af of Cofact ook een geschikt antidotum
zou kunnen zijn bij de nieuwe antistollingsmedicatie en 
polste de kliniek hierover. “Wij hebben onder meer gepraat
met prof. dr. Marcel Levi van de afdeling Interne en
Vasculaire Geneeskunde van het AMC”, zegt Ruud Zoethout,
manager marketing bij Sanquin Plasmaproducten. “Levi
stelde voor om een proof of principle-studie te doen bij gezonde
vrijwilligers, om te onderzoeken of Cofact de stollingstijd na
gebruik van rivaroxaban en dabigatran weer kan normali-
seren. Voor onderzoek in patiënten met een hoog bloedings-

Plasmaproducten

Veelbelovende nieuwe antistollings-
medicatie voor de behandeling van 
trombosepatiënten en boezemfibrilleren
heeft als nadeel dat er geen antidotum
beschikbaar is dat de antistolling kan
opheffen, bijvoorbeeld in geval van 
bloedingen. Het plasmaproduct Cofact
van Sanquin neutraliseert de stollingstijd
bij het recent geregistreerde genees-
middel rivaroxaban, maar heeft geen
effect bij dabigatran. Dit blijkt uit onder-
zoek van het AMC, uitgevoerd in gezonde
vrijwilligers, onlangs gepubliceerd in het
vooraanstaande tijdschrift Circulation.

Studie naar effect antidotum Cofact 
bij nieuwe antistollingsmiddelen

Frank van Kolfschooten

Pieter Kamphuisen
en Elise Eerenberg



‘Reacties uit de hele wereld’
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risico was het te vroeg, omdat bij hen te veel andere factoren
van invloed zijn op de stolling om de werkzaamheid van
Cofact goed te kunnen beoordelen.”
Deze studie is vervolgens uitgevoerd door drs. Elise Eerenberg
als onderdeel van haar promotieonderzoek in de vasculaire
geneeskunde, onder supervisie van haar co-promotor, 
internist dr. Pieter Willem Kamphuisen, en haar promotor,
prof. dr. Marcel Levi. Twaalf mannelijke vrijwilligers, die 
reageerden op een advertentie verspreid in het AMC, kregen
in een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde crossover trial
gedurende tweeënhalve dag of rivaroxaban of dabigatran.
Op de derde dag van het onderzoek kregen de vrijwilligers 
in het ziekenhuis Cofact of een placebo in de vorm van een
zoutoplossing. Een dag later werd bloed afgenomen. Elf
dagen later werd het experiment herhaald, alleen kregen de
vrijwilligers die rivaroxaban hadden gehad nu dabigatran
en omgekeerd. De studie verliep zonder complicaties. Alleen
de ‘blinde’ opzet van het experiment veroorzaakte wat
hoofdbrekens. “Omdat Cofact een blauwe infusievloeistof is
en de zoutoplossing die als placebo diende kleurloos is, kon je
in het doorzichtige infuus zien wie Cofact kreeg en wie de
placebo”, vertelt Eerenberg. “Dit speelde in de Sinterklaas-
periode en we hebben toen bedacht om de infusen in te 
pakken in een surpriseverpakking van aluminiumfolie.”

Opmerkelijke uitkomst
Cofact bleek het antistollingseffect van rivaroxaban direct
volkomen te neutraliseren, maar had geen enkel effect op de
antistollingswerking van dabigatran: een opmerkelijke uit-
komst, die onlangs is gepubliceerd in het vooraanstaande
wetenschappelijke tijdschrift Circulation. “Dat Cofact bij
rivaroxaban wel effect heeft op de antistolling en bij 
dabigatran niet, heeft waarschijnlijk te maken met de plaats
waar deze geneesmiddelen ingrijpen in de stollingscascade,
het sneeuwbaleffect dat uiteindelijk zorgt voor de vorming
van fibrine, het eindproduct in het stollingsproces”, zegt
Eerenberg. De laatste fase voor het vormen van fibrine is
trombine, de belangrijkste speler in het stollingsproces; net
daarvoor in de stollingscascade zit factor Xa. Rivaroxaban
remt deze factor Xa en dabigatran remt trombine. Eerenberg:
“Rivaroxaban konden wij dus neutraliseren met Cofact,
waarna de cascade weer op gang kwam, maar dabigatran
reageerde niet op Cofact, met andere woorden de trombine
bleef geremd. Trombine zit aan het eind van de sneeuwbal 
en dan is het kennelijk lastiger om de stolling weer op gang 
te krijgen dan in een eerdere fase.”
Kamphuisen waarschuwt voor te haastige conclusies op basis
van deze studie. “Dit onderzoek is gedaan bij gezonde vrij-
willigers, studenten met een goed functionerend stollings-
systeem. De volgende stap is nu om een studie te doen die
aantoont dat Cofact direct ernstige bloedingen kan opheffen

in de klinische praktijk. Onze studie heeft alleen aangetoond
dat Cofact effect heeft op de stollingstijden bij rivaroxaban
en niet bij dabigatran. Dat kan anders blijken uit te pakken
bij patiënten met bloedingen.”
Eerenberg vult aan: “Welke van de twee bloedverdunners uit-
eindelijk de markt gaat veroveren valt nu nog niet te zeggen,
want rivaroxaban en dabigatran zijn nog niet echt met
elkaar vergeleken in grote studies. We weten dus nog niet hoe
patiënten ze verdragen in de klinische praktijk.”
De uitkomsten van deze studies kunnen grote financiële
gevolgen hebben voor de fabrikanten van rivaroxaban
(Bayer) en dabigatran (Boehringer Ingelheim). Het gaat om
een markt van 25 miljard dollar per jaar, vooral voor de 
indicatie boezemfibrilleren, waarbij patiënten deze genees-
middelen levenslang moeten gebruiken. “Dit soort uit-
komsten liggen dus heel gevoelig”, beseft Kamphuisen. 
“We willen op basis van deze pilotstudie absoluut niet de 
suggestie wekken dat je beter rivaroxaban dan dabigatran
kunt gebruiken.”
Vanwege de enorme financiële belangen hebben de onder-
zoekers geheel onafhankelijk van Bayer en Boehringer
Ingelheim gewerkt. “De fabrikanten hebben geen enkele
inbreng gehad bij het onderzoek en het schrijven van het
artikel. Omdat de medicijnen al op de markt zijn konden 
we ze zonder hun tussenkomst bestellen bij onze ziekenhuis-
apotheek. We hebben de resultaten ook niet voor commen-
taar naar de fabrikant gestuurd voorafgaand aan publicatie
in Circulation. Ook Sanquin had er geen enkel belang bij dat
het ene geneesmiddel beter uit de bus zou komen dan het
andere.”

Reacties uit de hele wereld
De onderzoekers hebben al veel respons gekregen op het 
artikel in Circulation. “Nadat het abstract in juli 2011 op de
site van Circulation verscheen, heb ik uit de hele wereld 
mailtjes gekregen van artsen die het artikel willen lezen,
maar geen abonnement hebben op dat blad”, zegt
Eerenberg.
Ook bij Sanquin zijn al diverse reacties binnengekomen, zegt
Zoethout. “Finse artsen hebben ons om advies gevraagd over
incidenten met bloedingen na gebruik van dabigatran. Uit
de Verenigde Staten hebben we veel reacties gekregen omdat
die nieuwe middelen daar eveneens al in gebruik zijn, zonder
dat er een antidotum beschikbaar is. Amerikaanse artsen
hebben ons al gevraagd of we Cofact aan hen kunnen 
leveren, maar dat kan niet zonder toestemming van de FDA,
de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit.”
De FDA kan die toestemming in bijzondere gevallen ook 
zonder registratie geven, maar ziet het liefst dat een product
in de VS wordt geregistreerd voor de behandeling van deze 
indicatie. De FDA stelt dan als eis dat er een of meer klinische
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studies worden gedaan met een plasmaproduct bereid uit
Amerikaans bloed. “Daarmee zou Sanquin in een complex
ontwikkelingstraject terechtkomen, want zelf Amerikaans
plasma aankopen past niet in onze doelstelling” zegt
Zoethout. “Onze taak is in de eerste plaats om voldoende
bloedproducten te maken voor Nederlandse patiënten. Wat
we over hebben kunnen we eventueel exporteren.”
Wel denkbaar is dat er zich vanuit Amerika een samen-
werkingspartner meldt die Amerikaans plasma levert om te
bereiden bij Sanquin en die de registratie van Cofact in de VS
verder regelt. Iets dergelijks hebben we eerder gedaan met
een ander product, Cetor®, een geneesmiddel voor patiënten
met plotselinge aanvallen van zwellingen als gevolg van een
tekort aan het bloedeiwit C1-esteraseremmer. Amerikaanse
partners verzorgen dan het klinisch onderzoek en het 
verkrijgen van toestemming van de FDA. Zoiets heeft grote
consequenties omdat Sanquin dan in opdracht een genees-
middel maakt en eveneens te maken krijgt met interne FDA-
inspecties. Leveringen van Cofact aan de VS staan om deze
reden voorlopig niet op de planning. 
Leveringen van Cofact zullen eerder op gang komen aan
Europese landen (die het nu al afnemen als antidotum voor
vitamine-K-antagonisten), mochten die landen besluiten om
over te stappen op de nieuwe antistollingsmedicatie. “Maar
ook dan zal Cofact eerst geregistreerd moeten worden voor
deze indicatie en daarvoor is vervolgonderzoek nodig bij
patiënten”, zegt Zoethout. “Daar gaan we nu over door-
praten met het AMC.”

Referenties
Eerenberg ES, Kamphuisen PW, Sijpkens MK, Meijers JC, Buller HR, Levi M.
Reversal of rivaroxaban and dabigatran by prothrombin complex concentrate: 
a randomized, placebocontrolled, crossover study in healthy subjects. Circulation 2011
124(14):1573-9. Epub 2011 Sep 6.

Elise Eerenberg (Utrecht, 1980) studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit
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CLB in diverse sales en marketingposities en is bij Sanquin Bloedvoorziening 
verantwoordelijk voor de marketing van plasmaproducten. Hij behaalde in 2006
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analist ’s nachts alleen voor staat. Bijna alle
analisten van een lab zijn dan ook aanwezig
als we de cursus geven. Ik hoor van mensen
dat ze het jammer vinden dat ze er niet bij
konden zijn.” In Davenschots regelmatige
contacten met de klinisch chemici van zieken-
huizen komt de cursus geregeld ter sprake. 
“Ik deel het cursusboek ook wel uit als relatie-
geschenk en dan hoor of voel je dat zo’n 
cursus erg op prijs zou worden gesteld. Wij als
Sanquin willen ook graag onze kennis delen.
Met zo’n cursus kunnen we ook onze meer-
waarde laten zien bij het vergroten van het
vertrouwen van analisten bij het bepalen wat
een goede en veilige transfusie is.”
Veel laboratoria scholen de analisten ook zelf,
zoals door de klinisch chemicus of de hoofd-
analist. In het Doetinchemmer Slingeland
Ziekenhuis is coördinator Karel Peters het
aanspreekpunt voor transfusie en stolling.
“Elke vier weken hebben we een inhoudelijke
bijeenkomst van onze groep. Het is belangrijk
de kennis op peil te houden. Af en toe is het
goed dat iemand van buiten te laten doen.
Vreemde ogen dwingen en binnen Sanquin is
veel kennis. We hebben hier pas de basis-
cursus ‘Alles weer op een rijtje?’ gehad en dat
was een groot succes. Wij hadden het via een
collega in Winterswijk gehoord. Mensen 
vonden het heel leuk en interactief. Het is echt
het ophalen van de basiskennis met hier en
daar een uitstapje naar een specifiek onder-
werp, zoals het identificeren van antistoffen.
Ik heb gevraagd of ook wat extra aandacht
besteed kon worden aan de Type&Screen 
techniek ten opzichte van de lange kruisproef.
Daartegen is in ons lab wel wat weerstand.”

Type&Screen
Die Type&Screen techniek was voor klinisch
chemicus Jacques de Kok van het Deventer
Ziekenhuis zelfs aanleiding Sanquin te vragen
voor een specifieke cursus. “Wij geven jaarlijks
6.000 erytrocytenconcentraten uit.
Traditioneel doet men na twee keer de bloed-
groepbepaling en de antistofscreening, een
lange kruisproef. Daarbij worden plasma van
de patiënt en donorerytrocyten gemengd en
onderzocht op klontering. Dat kost veel tijd en
moet worden gedaan voor elke eenheid
erytrocyten die wordt uitgegeven.” Sinds 2004 

Onderwijs

Opfriscursussen op locatie
Sanquin komt naar je toe!
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Nico Vreeswijk
Ben Davenschot

‘Sanquin komt naar je toe’, noemt manager
Relatiebeheer Nico Vreeswijk de cursussen
voor klinisch chemische en hematologische
analisten die Sanquin geeft op locatie. Een
verwijzing naar de Veronica-discotheek die in
de jaren ’80 door het land trok. In plaats dat
cursisten van heinde en verre naar een zaal
moeten komen, reist de docent naar een 
ziekenhuis om een korte cursus te geven.
Bijvoorbeeld de gratis opfriscursus bloed-
transfusie ‘Alles weer op een rijtje?’

In deze cursus is 80 procent van de stof een
herhaling en 20 procent zijn nieuwe 
ontwikkelingen. Vreeswijk: “Klinisch 
chemisch analisten willen graag up-to-date
blijven. Soms fuseren klinisch chemische,
hematologische en transfusielabs en is er
behoefte aan bijscholing. Vaak doet de hoofd-
analist of de klinisch chemicus dat, maar
soms is het plezierig als er iemand van buiten
komt. Wij geven daar graag gehoor aan.” 
Dus trekken deskundige medewerkers van
Sanquin Diagnostiek er een keer of twintig 
per jaar op uit om aan het eind van de dag
een compacte cursus te geven. “In drie uur 
tijd worden de mensen bijgeschoold. Iedereen
kan er aan mee doen”, zegt Vreeswijk, die
benadrukt dat de cursus luchtig wordt 
gehouden. Die is immers aan het eind een
werkdag. “We volgen de hoofdlijnen. Er is veel
interactie. Actieve cursisten worden beloond
met rondvliegende knuffelpelikanen als ze
een goed antwoord geven en de meest actieve
deelnemer krijgt een cursusboek. Voor details
komen we soms nog een keer terug voor een
kleinere groep of men kan terecht bij een aan-
vullende cursus ‘En hoe nu verder?’ of een
‘Masterclass’ rond een bepaald thema. Dan
treden de superspecialisten van het IHD lab
van Sanquin aan.”

Aha-Erlebnis
De cursus biedt in drie uur een waterval aan
Aha-Erlebnissen, heeft Ben Davenschot, 
relatiebeheerder in de regio Noordoost
gemerkt. “Iedere klinisch chemisch analist
vindt bloedgroepen en transfusie interessant.
Het gaat hier feitelijk om een levensreddende
weefseltransplantatie en dat heeft toch een
bepaalde ethische lading. Zeker als je er als



Nico Vreeswijk (Leiden, 1958) is manager Relatiebeheer
Sanquin. Van 1979-1986 werkte hij als analist op het klinisch
chemisch laboratorium van het Hofpoort Ziekenhuis in
Woerden, daarna bij het CLB in Amsterdam, de Bloedbank
Leidsenhage en Gamma Biologicals Nederland. In 2001 werd
hij beleidsmedewerker Diagnostiek en Relatiebeheer Sanquin.
Eind jaren tachtig was hij medeoprichter van de cursussen
voor klinisch chemici en ‘Bloedtransfusies, een probleem?’.
n.vreeswijk@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/nico-vreeswijk/0/4b2/1a1

Ben Davenschot (Vroomshoop, 1966) is sinds 2009 relatie-
beheerder Sanquin in regio Noordoost in Groningen. Hij werd
opgeleid tot klinisch chemisch analist en was daarna als 
analist bij de bloedbank Enschede betrokken bij productie,
uitgifte en afname, en in Zwolle als hoofd bloedinzameling.
b.davenschot@sanquin.nl
http://nl.linkedin.com/pub/ben-davenschot/17/5b6/2a2

Jacques de Kok (Oldenzaal, 1969) is sinds 2005 klinisch 
chemicus met aandachtsgebied hematologie en transfusie 
in het Deventer Ziekenhuis. Hij studeerde biologie en 
promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de
DNA-diagnostiek van tumormarkers (2000). De Kok werkte
vier jaar als assistent klinische chemie op het klinisch 
chemisch laboratorium van het UMC St Radboud.
j.dekok@dz.nl

Karel Peters (Arnhem, 1962) is sinds 2000 analist en aan-
spreekpunt transfusie en stolling bij het klinisch chemisch
laboratorium van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
Hij volgde het hoger laboratoriumonderwijs (HLO) in
Hengelo (1987) en kwam in 1988 bij het Slingeland. Hij deed
onder andere de Sanquinopleidingen transfusie en stolling.
k.peters@slingeland.nl

Jacques de Kok
Karel Peters

mag in plaats van de lange kruisproef, die een
half uur duurt, ook Type&Screen worden toe-
gepast. Daarbij wordt het plasma van de
patiënt getest op de belangrijkste antistoffen
en gematched met getypeerde bloedzakken.
Dat kan in de computer, zonder dat het bloed
van patiënt en donor fysiek bij elkaar komen.
Wel wordt nog steeds twee keer een bloed-
groepbepaling gedaan.
De Kok: “Het voordeel van Type&Screen is dat
het sneller gaat en zeker in de nachtdienst of
bij acute behoefte aan bloed kan dat een
leven redden. In één minuut kun je met de
computer 10 eenheden erytrocyten uitgeven.
Het nadeel is dat er een zeer klein risico is dat
een analist een zak uitgeeft die een interactie

aangaat met een zeldzame antistof. Wij 
hebben uitgerekend dat zoiets bij ons minder
dan eens in de tien jaar zal voorkomen en dan
nog is de vraag of dat tot een massale hemo-
lyse in de patiënt leidt. Sommige analisten
blijven er huiverig voor. Daarom heb ik
Sanquin gevraagd een keer te komen uitleg-
gen hoe het precies zit en wat de risico’s zijn.
Zij hebben de overredingskracht van de 
deskundigen.”
Enthousiaste reacties kreeg De Kok na het
bezoek van het hoofd van het IHD referentie-
lab Claudia Folman en Nico Vreeswijk – de
leermeesters van Sanquin, die de statistieken
hebben laten zien en duidelijk gemaakt hoe
ernstig een eventuele transfusiereactie zou
zijn. “De boodschap was dat Type&Screen een
klein en aanvaardbaar extra risico betekent,
en dat je met de lange kruisproef achter de 
feiten aan kunt komen te lopen als er snel
bloed moet worden uitgegeven. Ik ben erg
tevreden. Door de cursus is onze groep over-
tuigd. Ik had het natuurlijk ook zelf kunnen
doen, maar dit is zo’n ingrijpend onderwerp,
dat ik blij ben dat de experts van Sanquin
hiervoor tijd vrijmaken.”

Leuk om te doen
“We doen het graag”, repliceert Vreeswijk. 
“En we vinden het ook leuk om te doen. We
zitten hier niet in een ivoren toren, maar gaan
ook graag naar de klant toe. Het succes en de
meerwaarde zijn zo groot dat we ermee door
gaan en zelfs willen uitbreiden. Binnen
Sanquin gaan we meer mensen opleiden die
deze cursussen aan huis kunnen geven. 
De cursussen versterken de binding tussen
Sanquin en de laboratoria en maken ook 
duidelijker wat een laboratorium zelf kan
doen op het gebied van transfusie en wanneer
ze iets beter kunnen opsturen naar een 
referentielab.”

Referentie
www.sanquin.nl/opleidingen
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Erwin Olaf
Di † 1997, 2000

Met verlegen, verleidelijke en tegelijk 
verwijtende blik kijkt zij ons aan, een look-
alike van prinses Diana. Op deze foto van
Erwin Olaf draagt het model een koninklijk
diadeem en snijdt de ster van Mercedes Benz,
de auto waarin prinses Diana verongelukte,
een gapende wond in haar gave jonge huid.
‘Lady Di’ was het icoon van de moderne
monarchie maar juist daardoor ook het slacht-
offer van de hedendaagse bloeddorstige
paparazzi die haar de dood injoegen. Prinses
Diana had hen ooit vergeleken met gieren.

De foto Di † 1997 maakt deel uit van de serie
Royal blood, die Olaf in 2000 maakte. De
negen foto’s zijn geïnspireerd op historische
figuren, die bijna allen van koninklijke bloede
zijn en op dramatische wijze en met bruut
geweld om het leven zijn gekomen. Hun 
tragische dood heeft bijgedragen aan de mythe
die rond hun persoon is blijven hangen: idool
en slachtoffer. Naast prinses Diana simuleerde
Olaf portretten van Poppea, Julius Caesar,
Marie Antoinette, Sissi, Ludwig II, tsarina
Alexandra en Jackie Kennedy Onassis. 
De laatste vormt een weloverwogen disso-
nant, zij is immers niet van koninklijke bloede
en is niet om het leven gebracht. Maar zij gaf
als echtgenote van de Amerikaanse president
het Witte Huis hoofse allure en was indirect
medeslachtoffer van de moord op haar man.
De foto’s zijn stuk voor stuk tot in het uiterste
detail geregisseerd en door en door gemanipu-
leerd. In tegenstelling tot zijn voorafgaande
werk, waarin donkere tonen overheersten,
heeft Olaf bij deze serie gekozen voor wit op
wit met ijzig grijs en bleek roze. Alleen de
make-up van mond en ogen is rood. Als
modellen koos Olaf bij een castingbureau
blonde, bleke, blauwogige tieners. Door 
styling en digitale beeldbewerking zijn ze
kunstmatig volwassen gemaakt. De bloederige,
gapende wonden zien er echt en ‘vers’ uit door
stukken vlees van de slager te fotograferen en
voorzien van kunstbloed ingenieus in de foto’s
te manipuleren.

Dwars gepositioneerd in een witte prinsessen-
jurk tegen een even smetteloze witte achter-
grond heeft Di haar bleekroze gezicht naar de
fotograaf en dus naar de beschouwer gekeerd.

Royal blood

Kunstbloed

Noor van Leeuwen
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Proefschrift Marijke Maijenburg

Onderzoek

Marijke Maijenburg
12 oktober 2011
Characterization of human 
mesenchymal stromal cell hetero-
geneity
Promotor: 
Prof. dr. C.E. van der Schoot
Co-promotor: Dr. C. Voermans
Universiteit van Amsterdam

Mesenchymale stromale cellen
(MSC) bevinden zich op vele
plaatsen in ons lichaam, onder
andere in het beenmerg waar zij
de bloedvorming ondersteunen.
MSC vormen een heterogene
populatie cellen. Het is onbe-
kend hoeveel subpopulaties MSC
er bestaan en of deze subpopula-
ties verschillende functies heb-
ben. Transplantatie van MSC is
veelbelovend en wordt steeds
vaker toegepast voor uiteenlo-
pende doeleinden, bijvoorbeeld
na stamceltransplantatie of bij
grote botfacturen. MSC worden
nu altijd in het laboratorium
vermeerderd (gekweekt) voordat
ze aan een patiënt worden 
gegeven. Eenmaal toegediend
via de bloedbaan moeten MSC
op weg naar het weefsel waar zij
nodig zijn (migratie en homing),

maar slechts een klein deel van
de cellen arriveert op de plaats
van bestemming. Dat lijkt te
worden veroorzaakt door het
kweekproces. Het zou wellicht
beter zijn om ongekweekte MSC
te transplanteren mits de juiste
cellen kunnen worden geselec-
teerd, maar dat is nog niet goed
mogelijk. In dit proefschrift is
beschreven 
1  wat de mogelijkheden zijn om
de migratie van gekweekte MSC
te verbeteren en 
2  hoe MSC in menselijk been-
merg kunnen worden geïdentifi-
ceerd en gekarakteriseerd.

Characterization 
of human 
mesenchymal 
stromal cell 
heterogeneity

Marijke W. Maijenburg 

Zij neigt het hoofd licht naar voren waardoor
haar blik vanonder haar wenkbrauwen de
haar kenmerkende extra lading krijgt, 
verleidend en afwerend, maar ook veronge-
lijkt. Dit wordt versterkt door de rode oog-
schaduw. De bijzondere lichtval geeft huid,
haar en parels een subtiele nuance. Het bloed
dat uit de wond en langs de Mercedes Benz
ster stroomt is vuriger rood dan haar lippen.
De bloedspetters op haar jurk en zelfs in haar
haar steken af tegen zuiver wit en platina
blond.

Royal blood zorgde voor de internationale
doorbraak van Erwin Olaf in de kunstwereld.
Prestigieuze opdrachten en de prijzen voor
zijn foto’s op de kunstmarkt weerspiegelen 
de huidige waardering. Maar deze lof is – of
was – niet universeel. In het bijzonder Di †
1997 veroorzaakte kort na verschijning niet
alleen commotie maar ook controverse. 
De tragische geschiedenis van prinses Diana
lag nog vers in het geheugen en het is dan ook
niet verwonderlijk dat Di † 1997 bij de eerste
expositie van de serie Royal blood in Groot-
Brittannië in 2001 ook negatieve kritiek 
ontving. ‘Disturbing and possibly distasteful’
oordeelde een recensent in The Times. Een
andere Britse criticus noemde Di † 1997 een
proeve van perfecte manipulatie en
beschouwde Erwin Olaf als een zeer kundig
vakman, maar vond in Royal blood de taal van
de mode- en reclamefotografie te sterk aan-
wezig, te dun om aan de beelden diepere 
betekenis te geven. Oftewel is dit K/kunst of
onderdeel van de contemporaine beeldcul-
tuur, een vraag die tien jaar geleden heel
actueel was maar geen eensluidend antwoord
kreeg. Intussen heeft Olafs fotografie de kunst-
wereld veroverd en zijn zijn foto’s soms 
duurder dan schilderijen. Sinds kort behoort
werk van Erwin Olaf ook tot de collectie van
het Rijksmuseum.

Referentie
www.erwinolaf.com/#/portfolio/royal_blood,_2000/gallery/
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Jos van Rijssel
21 december 2011
Docking onto the endothelium –
Trio directs leukocyte extravasation
Promotor: Prof. dr. D. Roos
Co-promotores: Dr. J.D. van Buul
en dr. P.L. Hordijk
Universiteit van Amsterdam

Tijdens ontstekingsziekten, zoals
reumatoïde artritis en athero-
sclerose, vindt excessieve extra-
vasatie uit de bloedvaten plaats
van witte bloedcellen (leuko-
cyten) naar het weefsel. Het
endotheel dat de bloedvatwand
bekleedt speelt een belangrijke
regulerende rol in dit proces.
Onder ontstekingscondities is 
de verhoogde aanmaak van
adhesiemoleculen zoals ICAM-1
en VCAM-1 in het endotheel ver-
antwoordelijk voor de hechting
en de extravasatie van leuko-
cyten. In dit proefschrift wordt
aangetoond dat het GEF-enzym
Trio ook verhoogd wordt aan-
gemaakt in endotheelcellen
onder ontstekingscondities.
Nader onderzoek toont aan dat
Trio een belangrijke rol speelt bij
de aanmaak van ICAM-1 en
VCAM-1. Onderdrukking van de

expressie van Trio leidt daarom
tot een zeer sterke remming van
leukocyt extravasatie.
Bovendien blijkt Trio ook aan
het intracellulaire domain van
ICAM-1 te kunnen binden en
Trio wordt gerekruteerd in het
endotheel rondom hechtende
leukocyten. Hier reguleert Trio
de vorming van membraan uit-
stulpingen die rondom de leuko-
cyt een komvormige structuur
vormen, ook wel een ‘docking-
structuur’ genoemd, door de
GTPasen Rac1 en RhoG te 
activeren. Het remmen van de
enzymatische activiteit van Trio
verstoort de vorming van 
dockingstructuren, dat resulteert
in verminderde leukocyt extra-
vasatie. De resultaten in dit
proefschrift laten daarom zien
dat Trio een veelbelovend doel-
wit is voor de remming van
excessieve leukocyt extravasatie
en de ontwikkeling van thera-
pieën die gericht zijn tegen ont-
stekingsziekten.

Simon van Haren
22 december 2011
Immune recognition and proces-
sing of blood coagulation factor
VIII by antigen-presenting cells
Promotor: Prof. dr. K. Mertens
Co-promotores: Dr. J. Voorberg
en dr. A.B. Meijer
Universiteit van Utrecht

Hemofilie A is een X-chromo-
soom gebonden afwijking van
het bloedstollingssysteem die
wordt veroorzaakt door een
tekort aan of afwezigheid van
stollingsfactor VIII (FVIII). 
De bloedingsneiging die ont-
staat in patiënten met hemofilie
A kan worden behandeld met
intraveneuze toedieningen van
FVIII. Een ernstige bijwerking die
voorkomt in veel hemofilie A
patiënten is het herkennen van
het toegediende FVIII als
lichaamsvreemde stof door het
immuunsysteem van de patiënt,
hetgeen resulteert in de vorming
van FVIII-remmende antistoffen.
Door de vorming van deze anti-
stoffen is profylactische behande-
ling met FVIII niet langer effec-
tief, als gevolg van de inactivatie
van FVIII en de snellere klaring

uit de bloedsomloop. De eerste
stappen in de vorming van deze
antistoffen zijn herkenning en
opname van het toegediende
FVIII door antigeen-presenteren-
de cellen, gevolgd door het pre-
senteren van FVIII-fragmenten
aan het immuunsysteem op
zogenaamde MHC klasse II 
complexen. In dit proefschrift
worden de mechanismen van
FVIII opname en presentatie op
MHC klasse II moleculen door
antigeen-presenterende 
cellen onderzocht.
Het proefschrift beschrijft dat de
opname van FVIII door anti-
geen-presenterende cellen kan
worden geremd door bepaalde
aminozuren in het C1 domein
van FVIII af te schermen of te
modificeren. Op deze manier is
een FVIII variant gemaakt die
significant minder goed wordt
herkend door het immuun-
systeem, hetgeen leidt tot 
verminderde vorming van anti-
stoffen. Tevens is in dit proef-
schrift vastgesteld dat herken-
ning van Factor VIII door anti-
geen-presenterende cellen leidt
tot donor-afhankelijke verschil-
len in de presentatie van Factor
VIII op MHC klasse II moleculen.
De resultaten beschreven in het
proefschrift dragen bij aan de
algehele kennis over Factor VIII
en aan de ontwikkeling van
alternatieve behandelmethoden
voor hemofilie A patiënten die
in mindere mate worden gecom-
pliceerd door de vorming van
antistoffen tegen Factor VIII.

www.proefschriften.sanquin.nl

Proefschrift Simon van Haren Proefschrift Jos van Rijssel
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Op woensdag 23 en donderdag
24 mei 2012 vindt weer het jaar-
lijkse NVB (Nederlandse Verenig-
ing voor Bloedtransfusie) sym-
posium plaats, traditiegetrouw
bij De Reehorst in Ede. Dit jaar
wordt het een gezamenlijk NVB
– TRIP symposium. TRIP (TRans-
fusiereactie In Patiënten) en de
NVB vissen voor een belangrijk
deel in dezelfde vijver van deel-
nemers (en broodnodige) spon-
sors. Wanneer deze samenwer-
king een succes wordt zetten wij
deze wellicht de komende jaren
voort.
Rode draad door het symposium
is – naast uiteraard veel aan-
dacht voor hemovigilantie – de
wetenschappelijke onderbouwing
van de nieuwe CBO-richtlijn
bloedtransfusie. Op basis van
nieuwe resultaten en nog in
onderzoek zijnde studies worden
verschillende onderwerpen uit
de CBO richtlijn toegelicht.
Hiermee komt weer een breed
scala aan bloedtransfusie- en
transfusiegerelateerde onder-
werpen aan bod.
Nadere informatie over het 
programma kunt u binnenkort
vinden op de websites van TRIP
(www.tripnet.nl) en de NVB
(www.nvbtransfusie.nl).

In 2013 zal geen jaarsymposium
plaatsvinden omdat dan van 
1-5 juni de ISBT in Amsterdam
plaatsvindt. Sanquin en de NVB
treden hier gezamenlijk op als
gastheer.
Het NVB (TRIP) symposium 2014
zal plaatsvinden op 21 en 22 mei
2014.

Sanquin Research nodigt met
grote regelmaat nationale en
internationale gastsprekers uit.
Deze sessies zijn gratis toeganke-
lijk voor collega’s van buiten
Sanquin.

Landsteiner lectures
Gemiddeld eens per maand 
worden op maandagmiddag de
Landsteiner Lectures & Master-
classes georganiseerd. Eminente
onderzoekers houden een lezing
en vervolgens voor een geselec-
teerde groep jonge onderzoekers
een gespecialiseerde master-
class. 

Guest speakers
Eens in de twee weken wordt op
het eind van de dinsdagmiddag
een lezing gehouden door een
Nederlandse of buitenlandse
onderzoeker. Na afloop kan bij
de borrel worden nagepraat.
Incidenteel houden andere 
gasten die ons bezoeken ook een
gastlezing.

De meeste gastsprekersessies 
vinden plaats in Amsterdam,
maar ook op andere locaties 
van Sanquin Research worden
lezingen georganiseerd. 
De voertaal is Engels.

Overzicht en poster
Een overzicht van al deze gast-
sprekers treft u aan op 
www.sanquin.nl/lectures. 
Voor de Landsteiner Lectures
kunt u daar een poster down-
loaden.

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

Januari
Fleur Ouwerkerk
Februari
Sarah de Rooij
Maart
Anne de Groot
www.exposities.sanquin.nl

NVB TRIP jaarsymposium (Inter)nationale gastsprekers Sanquinavonden 2012 Exposities Galerie Joghem

Actueel

18 januari 2012
De rode bloedcel, 
van binnen en buiten
7 maart 2012
Diagnostiek en behandeling 
bij HIT en HUS
18 april 2012
Innovatie: 
van labtafel naar patiënt

Tijd: 16.30 uur
Locatie: Sanquin, Auditorium
www.sanquin.nl/sanquinavonden
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Patricia Blomkwist-Markens
Jan Fabre
Searching for Utopia, 2002
Brons, 300 x 700 cm

Patricia Blomkwist-Markens is voorzitter van
Diagnosewerkgroep GBS/CIDP van Vereniging
Spierziekten Nederland. Zij zet zich al twintig
jaar in voor patiënten met het Guillain-Barré
syndroom (GBS), Chronische inflammatoire
demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) en
Multifocale motore neuropathie (MMN). Als
dank hiervoor ontving zij op 30 september jl.
tijdens het symposium ‘Zorg voor Zelfstandig-
heid’ het ‘Kroontje’ van het Prinses Beatrix
Fonds. GBS is een aandoening van de zenuwen
buiten het centrale zenuwstelsel en wordt ver-
oorzaakt door een onbedoelde reactie van het
eigen immuunsysteem. Per jaar krijgen onge-
veer 300 mensen GBS, waarvan 25% aan de
beademing belandt. “Het is belangrijk dat ik
iets voor patiënten kan betekenen. Ik ben het
levende bewijs dat je kunt genezen van GBS.”
Blomkwist heeft notarieel recht gestudeerd en
in een notariële praktijk gewerkt. Sinds 2000
doet ze secretarieel werk op een advocaten-
kantoor, dat goed te combineren is met het
werk voor de Diagnosewerkgroep. In 1990, ze
was 31, kreeg ze ernstige rugpijn, belandde in
het ziekenhuis en bleek Guillain-Barré te heb-
ben. ‘”Ik vroeg aan de neuroloog: ‘Kan ik daar
dood aan gaan?’ Zijn antwoord was niet bij-
zonder diplomatiek: ‘Tegenwoordig niet, vijftig
jaar geleden wel.’” Ze heeft 4,5 maand in het
ziekenhuis gelegen en werd behandeld met
immunoglobulinen. Ze werd ook kunstmatig
beademd. “Nu zou zo’n opname gemiddeld
2,5-3 maanden zijn en wordt na het stoppen
van de beademing snel met de revalidatie
gestart. Na het ziekenhuis ben ik weer bij mijn
ouders gaan wonen en kwam in de revalidatie-
dagbehandeling. Veel patiënten houden rest-
verschijnselen van GBS. Patricia Blomkwist
heeft verlammingsverschijnselen in haar
gezicht, waardoor ze aan een kant niet kan
lachen. “Verder merk ik soms dat ik minder
belastbaar ben, maar dat kan ook de leeftijd
zijn.” Patricia Blomkwist heeft veel contact
met GBS-patiënten. “Om patiënten te laten zien
dat er genezing mogelijk is heeft de diagnose-
groep een film laten maken: ‘Uitzicht op her-
stel’. Deze film is gesponsord door Sanquin.
“Toen ik in het ziekenhuis lag hadden mijn
ouders contact met familieleden in Amerika.
Zij kenden iemand die GBS had gehad en
betrokken was bij de Amerikaanse patiënten-

organisatie. In het najaar van 1991 richtte ik
na contact met lotgenoten een stichting voor
GBS op en begon – op heel kleine schaal – als
‘patiëntenorganisatie’ te fungeren. De diagno-
segroep heeft inmiddels 500 leden. “Ik ben in
1991 naar het tweejaarlijkse symposium van
de GBS/CIDP Foundation in Amerika gegaan.
Al snel vroeg Estelle Benson, de oprichtster
van de Foundation, mij of ik liaison (contact-
persoon) voor Nederland wilde worden.” Sinds
2005 is Blomkwist lid van het bestuur en
Regional Director en sinds mei 2011 Secretary
of Board of Directors GBS/CIDP Foundation
International. “Als onderdeel van de VSN heb-
ben wij geen administratieve rompslomp. Zo
kunnen wij ons echt met patiënten bezig hou-
den en contacten met artsen onderhouden.
Financieel worden wij gesteund door het Prinses
Beatrix Fonds, Sanquin en de overheid.” De
diagnosegroep organiseert landelijke bijeen-
komsten, waar deskundigen presentaties
geven. “Voor specifieke vragen kunnen wij
terecht bij onze Medische Adviesraad waar
onder andere Pieter van Doorn, neuroloog en
hoogleraar neuromusculaire ziekten bij het
Erasmus MC, in zit. VSN heeft per aandoening
eigen brochures gemaakt. Er zijn ook GBS
richtlijnen opgesteld, bestemd voor iedereen
die te maken heeft met het gehele traject, incl.
revalidatie. Patiënten hebben daaraan als
ervaringsdeskundigen bijdragen geleverd.”
Wetenschappelijk onderzoek gericht op verbe-
tering van de behandeling en op preventie is
belangrijk. “Hoe eerder de diagnose wordt
gesteld hoe beter, hoe eerder de beschadiging
aan zenuwen tot staan wordt gebracht en hoe
minder schade er voor de patiënt is. Ook wordt
er onderzoek gedaan naar betere producten.”
“Sanquin is een trouwe sponsor. Zij nodigen
ons uit voor rondetafelgesprekken met andere
patiëntenverenigingen. Dat stimuleert ons
ook om door te gaan en je krijgt ideeën hoe je
iets nieuws kunt doen.” “Misschien ga ik nog
wel twintig jaar door. Je zit er na zoveel tijd zo
goed in. Soms lijkt het wel een echte baan, ik
zit in het weekend achter de computer om e-
mails te beantwoorden. Afgelopen zomer heb
ik alle brochures herschreven. Als ik het niet
meer zou doen zou ik heel veel vrije tijd heb-
ben.”
www.gbs-cidp.org
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