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SUMMARY

SUMMARY

Although quality of blood products has reached high standards and transfusion is a 

life-saving therapy, transfusion of red cells or platelets has not only benefits but may also 

contribute to morbidity and mortality. In the past decades, measures have been taken by 

hospitals to increase transfusion efficacy and reduce the use of blood, and current research 

focus of blood centers has shifted to better storage performance of blood products and to 

minimize differences between fresh and stored products, rather than to increase storage 

time. In addition, a constant product quality is a relatively new requirement, because a 

blood component destined for transfusion will be considered more and more as a drug 

with similar product requirements as drugs produced by the pharmaceutical industry. 

Methods and techniques to guarantee a high level and improving blood component quality 

are for instance donor selection, gentle processing, visual inspection of components and 

temperature control during the whole blood supply chain. Quality of blood transfusion is 

also improved when recipients get exposed to blood components from a minimum number 

of donors. The main purpose of the studies described in this thesis was to improve and to 

optimize the quality of red cell and platelet products destined for transfusion.

Several steps in our current process for preparation of blood components from whole 

blood were studied in detail, which is described in part I. The performance of a new 

generation semi-automated device for the separation of centrifuged whole blood (WB) 

or pooled buffy coats was tested (Chapter 2). These devices can be used for preparation 

of leukoreduced red cell concentrate (RCC), plasma and buffy coat from WB, or platelet 

concentrates (PCs) from pooled buffy coats. With the aim to improve and to obtain a 

more uniform and standardized process, the CompoMat G5 (Fresenius) was implemented 

in our blood bank. We tested and validated uniform programs for WB separation and 

preparation of PCs, and it was concluded that the same high quality blood components 

can be prepared by using the G5 as previously with other semi-automated devices: RCCs 

and plasma met European guidelines and buffy coats contained a similar platelet content 

as before implementation. However, a relatively high percentage (4-6%) of PCs contained 

platelet numbers below the minimum requirement (<250x109) which needed improvement 

afterwards. Generally, improvement was realized by automation of the opening process by 

use of collection systems with CompoFlow closures, which led to a decrease of discarded 

units, a decreased workload, and less complaints by operators related to repetitive strain 
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injury. Blood component preparation may be further improved and standardized by the 

use of fully automated processors for 4 to 6 units of WB or pooled buffy coats, such as 

the Reveos and TACSI devices (Terumo BCT).

A substantial part of the WB process consists of logistic steps and holding periods, where 

temperature control is an important tool to maintain quality. Two such holding periods were 

critically examined. In Chapter 3 the post-collection (pre-centrifugation) holding time of WB 

during overnight storage was studied, because the temperature of WB has to be maintained 

at 20-24°C (according to European guidelines) until processing within 24h. However, in blood 

bank practice, WB is frequently held at temperatures between 18-25°C. It was our aim to 

assess the impact of small temperature deviations beyond the current limits. After rapid 

cooling to 25°C, 7 WB units were held overnight at 18°C and 8 units at 25°C, reflecting worst 

case holding conditions, and processed into components. RCCs were filtered at test tem-

perature and stored for 42 days at 2-6°C, and buffy coats were processed to single-buffy coat 

PCs and stored up to Day 8 at 20-24°C. The main finding of this study was that temperature 

of WB during overnight hold strongly affects initial 2,3-diphosphoglycerate (DPG) levels of 

RCCs and supports the maintenance of temperature limits between 20-24°C. Other in vitro 

effects of the temperature deviations on RCCs and effects on PCs and plasmas were small 

and of no practical relevance.

In Chapter 4 the post-filtration handling of RCCs in saline-adenine-glucose-mannitol 

medium, that is holding at room temperature and cooling to 4°C, was varied. After separation 

of the WB and filtration of the RCC, the latter has to be cooled from room temperature to 

2-6°C. Since different start times and cooling rates can be encountered in daily routine, the 

effect of these parameters of this initial cooling of RCCs on in vitro quality is not known. 

RCCs were cooled immediately after preparation or after a holding period of 6-24h with 

different temperature profiles. We found that, irrespective of the start time and cooling rate 

during the initial cooling process, all units maintained good in vitro quality up to Day 35. If 

differences were seen initially, they disappeared during storage, and RCCs can be stored up 

to 24h at room temperature before cooling down to 2-6°C without deleterious effects on in 

vitro parameters during 42-days of storage.

Severe hemolytic anemia of the fetus, caused by maternal red blood cell alloantibodies, 

is treated with intrauterine transfusion (IUT) of RCCs. Because IUT is associated with 

additional antibody formation, RCCs with the closest match between donor and mother 
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are preferred. Finding such RCCs is complicated and, moreover, a fetus needs a median of 

3 IUTs. Collection of repeated low volume donations from one selected donor during the 

entire IUT treatment period would reduce donor exposition and possibly IUT-associated 

allo-immunization. For that purpose, a new method was developed for preparation of red 

cells for IUT from 100 or 200 mL WB donations (Chapter 5). The WB donations were diluted 

with saline, filtered, centrifuged and separated to prepare experimental RCCs, which were 

leukoreduced to levels conforming with current guidelines. Compared to standard RCCs 

for IUT, the experimental RCCs showed improved in vitro quality at 6 hours after gamma 

irradiation (product expiration time). Anti-A and anti-B titers decreased substantially by a 

washing procedure, and it was concluded that this method has the potential to reduce donor 

exposure for fetuses in need of IUT.

Donor influence on the quality of platelet products is the central theme of part II. Because 

it was thought that thromboelastography as an overall clotting test could be helpful to 

distinguish donor effects of platelets, this technique was used in part of the studies. Throm-

boelastography is widely used in hospitals but less common in blood banks for evaluation of 

blood components, so the use of thromboelastography for testing blood components, has 

been reviewed (Chapter 6). Despite what the name suggests, platelet count and quality have 

little influence on thromboelastographic variables, and differences were mainly observed at 

counts far below normal physiologic level, after extended storage time of PCs or after storage 

of platelets under specific conditions, such as freezing. From this review it can be concluded 

that thromboelastography may support optimization of platelets and/or plasma-containing 

blood products and their storage conditions, provided that an appropriate assay is chosen.

Introduction of thromboelastography in our laboratory has led to development of a new 

functional test for PCs (Chapter 7). Single-donor PCs were evaluated with different in 

vitro tests, including a thromboelastographic assay, using solvent/detergent plasma as a 

microparticle-free source of clotting factors. The PCs showed the usual storage lesion, and 

thromboelastographic variables showed faster clot forming reactions. Mean clot strength 

remained constant during storage, but individual measurements were differently affected by 

clot retraction: PCs with good quality showed weak to strong clot retraction, while PCs with 

poor quality showed no clot retraction towards the end of storage. This study demonstrated 

that clot strength, and especially clot retraction was in agreement with other tests, and 

shows that in some cases the storage performance of PCs was related to the donor. 
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With the aim to prospectively show that storage performance of platelets was indeed partly 

donor dependent, a confirmatory study was performed with PCs obtained from older donors 

(Chapter 8). Based on QC data of outdated PCs, 6 donors with good and 6 with poor-storing 

PCs were selected. Donor characteristics were about comparable. Lactate production in 

‘good’ PCs was lower than in ‘poor’ PCs resulting in a higher pH from Day 5 onwards. At 

the end of storage, the ‘good’ PCs were less activated, showed less signs of apoptosis, and 

had a higher mitochondrial membrane potential. Nonetheless, also the ‘poor’ PCs fulfilled 

European Guidelines during 7 day storage. The differences were perhaps due to different 

functionality of the mitochondria, but this could not be proven. With regard to the donors, it 

was found that metabolic syndrome and Type 2 diabetes are likely causes for ‘poor’ platelet 

storage properties.

Further exploration of this finding that platelet storage properties are consistent by donor 

was performed by investigating PCs from young donors, as well as from older donors 

with and without Type 2 diabetes (Chapter 9). Among the groups, all PCs had comparable 

composition, but after storage, PCs from young donors showed a higher pH than PCs from 

older donors, due to a lower lactate production. Also, CD62P expression and hypotonic 

shock response reflected better in vitro quality, so platelets from young donors exhibited 

the best storage conditions. In the older groups, no association with Type 2 diabetes was 

found. On the cellular level, also no differences in mitochondrial membrane potential were 

detected between any of the groups. On average, platelets from older donors showed poorer 

in vitro quality but, considering the storage conditions used in this study, the implications 

for the daily blood bank routine is probably small. Recently, the Dutch blood bank switched 

to PAS-E as universal storage medium for platelets, which was not only a step forward in 

standardization, but may also mitigate effects of poor-storing platelets. To establish the 

underlying causes of poor storage performance and the implications for donors and blood 

products, more research is needed.
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Transfusie van bloedproducten is een vorm van therapie waarmee vele levens worden gered, 

mede dankzij het feit dat de kwaliteit van bloedproducten een hoog niveau heeft bereikt. 

Transfusie kan echter ook negatief bijdragen aan het ziekteverloop of, bij hoge uitzondering, 

patiënten fataal worden. In de laatste decennia hebben ziekenhuizen maatregelen genomen 

om de transfusie-efficiency te verhogen en het gebruik van bloed te verminderen. Tegelijk is het 

onderzoek bij de bloedbanken verschoven naar het verkrijgen van betere bewaareigenschappen 

van bloedproducten en het minimaliseren van verschillen tussen verse en bewaarde producten in 

plaats van onderzoek naar een langere bewaarduur. Bovendien is een constante productkwaliteit 

een betrekkelijk nieuwe ‘eis’, omdat een bloed component bestemd voor transfusie steeds meer 

als medicijn wordt gezien, waaraan dezelfde eisen worden gesteld als aan medicijnen zoals 

geproduceerd door de farmaceutische industrie. Methoden en technieken om de hoge kwaliteit 

van de bloedcomponenten te garanderen en te verbeteren zijn bijvoorbeeld donorselectie, pro-

ductiemethoden waarbij zo min mogelijk schade aan cellen en eiwitten ontstaat, visuele inspectie 

van componenten en temperatuurbeheersing tijdens de hele logistieke keten van volbloed en de 

daaruit bereide bloedproducten. De kwaliteit van bloedtransfusie wordt tevens verbeterd wanneer 

de ontvangers worden blootgesteld aan bloedcomponenten afkomstig van een minimum aantal 

donors. Het belangrijkste doel van de studies die in dit proefschrift zijn beschreven, was om de 

kwaliteit van rode bloedcel (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten) producten bestemd 

voor transfusie, te verbeteren en te optimaliseren.

Verschillende stappen in het huidige proces van de bereiding van bloedcomponenten uit volbloed 

zijn in detail bestudeerd en beschreven in deel I van dit proefschrift. De werking van een nieuw 

halfautomatisch persapparaat voor het scheiden van gecentrifugeerd volbloed of gepoolde 

buffycoats werd getest (Hoofdstuk 2). Deze apparaten kunnen worden gebruikt voor de bereiding 

van witte bloedcel- (leukocyten-) verwijderde erytrocytenconcentraten, plasma’s en buffycoats 

uit volbloed, of voor trombocytenconcentraten uit gepoolde buffycoats. Met als doel te ver-

beteren en een meer uniform en gestandaardiseerd proces te verkrijgen werd de CompoMat 

G5 (Fresenius) geïmplementeerd in onze bloedbank. Uniforme programma’s voor volbloed 

scheiding en voor de bereiding van trombocytenconcentraten werden getest en gevalideerd, 

met als conclusie dat de kwaliteit van de bloedcomponenten van vergelijkbaar hoog niveau was 

bij gebruik van de G5 als voorheen met andere afpersapparaten: de erytrocytenconcentraten en 

de plasma’s voldeden aan de Europese richtlijnen en de buffycoats bevatten een vergelijkbare 
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hoeveelheid trombocyten als voor de implementatie. Een relatief hoog percentage (4-6%) van 

de trombocytenconcentraten had echter een te laag trombocyten-aantal, beneden de minimale 

eis van 250x109, waardoor naderhand nog verbeteracties nodig waren. In het algemeen werden 

verbeteringen gerealiseerd door automatisering van het openen van de zakken door gebruik 

te maken van zaksystemen met CompoFlow-sluitingen, wat geleid heeft tot vermindering van 

het aantal afgekeurde eenheden, vermindering van de werkdruk en minder RSI (repetitive strain 

injury) klachten van degenen die de CompoMat bedienen. Bereiding van bloedcomponenten kan 

verder worden verbeterd en gestandaardiseerd door toepassing van volledig geautomatiseerde 

processors voor volbloed of gepoolde buffycoats, die het bloed zowel kunnen centrifugeren als 

afpersen, zoals de Reveos en de TACSI (Terumo BCT).

Een substantieel deel van het volbloed proces bestaat uit logistieke stappen en bewaarperiodes, 

waarvoor temperatuurbeheersing een belangrijk instrument is om de kwaliteit te garanderen. 

Twee van zulke bewaarperiodes werden kritisch onder de loep genomen. In hoofdstuk 3 is 

onderzoek gedaan naar de bewaarcondities van het volbloed tussen afname en centrifugeren 

tijdens overnacht bewaren. De temperatuur van volbloed dient, overeenkomstig de Europese 

richtlijnen, tussen 20°C en 24°C gehandhaafd te worden, en het bloed dient binnen 24 uur te 

worden verwerkt. In de praktijk liggen die temperatuurgrenzen echter wat ruimer, 18-25°C, 

en het doel van deze studie was om de impact van deze kleine temperatuurafwijkingen te 

bepalen. Hiervoor werd een ‘worst case’ situatie gesimuleerd door 7 volbloed eenheden 

overnacht te bewaren bij 18°C en 8 volbloed eenheden bij 25°C, waarna ze werden verwerkt 

tot componenten. Erytrocytenconcentraten werden gefiltreerd bij deze temperatuur en daarna 

42 dagen bewaard bij 2-6°C en de buffycoats werden verwerkt tot single-buffycoat trombo-

cytenconcentraten en bewaard tot dag 8 bij 20-24°C. De belangrijkste bevinding in deze studie 

was dat de temperatuur van volbloed tijdens overnacht bewaren een groot effect heeft op het 

initiële gehalte aan 2,3-difosfoglyceraat (2,3-DPG) van de erytrocytenconcentraten, hetgeen 

bevestigde dat de temperatuurgrenzen op 20-24°C dienen te worden gehandhaafd. Overige 

in vitro effecten van deze kleine temperatuurafwijkingen op de erytrocytenconcentraten en 

effecten op de trombocytenconcentraten en de plasma’s waren klein en niet praktisch relevant. 

In hoofdstuk 4 is de ‘handling’ van erytrocytenconcentraten in het standaard bewaar-

medium SAGM (saline, adenine, glucose, mannitol) onderzocht, nadat ze zijn gefiltreerd. De 

bewaartijd bij kamertemperatuur en het afkoelen tot 4°C werd gevarieerd om de effecten 

hiervan te onderzoeken. Na scheiding van het volbloed en filtratie van het erytrocytencon-

centraat, dient de eenheid te worden afgekoeld van kamertemperatuur naar 2-6°C. Omdat 
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het startmoment en de koelsnelheid nogal kan variëren in de dagelijkse routine, was het 

de vraag of deze parameters effect hebben op de in vitro kwaliteit van de erytrocyten-

concentraten. Om dit te onderzoeken werden erytrocytenconcentraten direct na filtratie 

afgekoeld, of na een bewaarperiode van 6-24 uur, waarbij tevens het temperatuurprofiel werd 

gevarieerd. We vonden dat, onafhankelijk van het startmoment en de koelsnelheid tijdens 

het initiële koelproces, alle eenheden een goede in vitro kwaliteit hadden tot en met dag 35, 

de maximale houdbaarheid voor erytrocytenconcentraten in Nederland. Als er verschillen 

te zien waren in het begin, dan verdwenen die tijdens bewaren en dus was de conclusie dat 

erytrocytenconcentraten tot 24 uur bij kamertemperatuur kunnen worden bewaard voordat 

ze worden afgekoeld tot 2-6°C, zonder schadelijke effecten op de in vitro parameters tijdens 

42 dagen bewaren. 

Hemolytische anemie van de foetus, veroorzaakt door allo-antistoffen tegen rode bloed-

cellen aangemaakt door de moeder, wordt behandeld met intra-uteriene transfusie met 

erytrocyten-concentraten. Omdat intra-uteriene transfusie wordt geassocieerd met de 

vorming van extra antistoffen, worden altijd de erytrocytenconcentraten gezocht met 

de beste match tussen donor en moeder. Het vinden van zo’n erytrocytenconcentraat is 

echter gecompliceerd, en bovendien heeft een foetus mediaan 3 intra-uteriene transfusies 

nodig tijdens de zwangerschap. Het zou een betere aanpak zijn om donors te selecteren 

die bereid zijn meerdere malen een klein volume te doneren tijdens de intra-uteriene trans-

fusie behandelperiode, waardoor de donor-expositie wordt gereduceerd, en mogelijk ook 

de allo-immunisatie die met intra-uteriene transfusie geassocieerd is. Voor dit doel is een 

nieuwe methode ontwikkeld voor de bereiding van rode cellen voor intra-uteriene transfusie 

uit 100 of 200 ml volbloed donaties (Hoofdstuk 5). De volbloed donaties werden verdund met 

fysiologische zoutoplossing, gefiltreerd, gecentrifugeerd en gescheiden zodat experimentele 

(leukocyten-verwijderde) erytrocytenconcentraten werden verkregen. In vergelijking met de 

standaard erytrocytenconcentraten voor intra-uteriene transfusie, hadden de experimentele 

erytrocytenconcentraten een betere in vitro kwaliteit op het tijdstip van uiterste houdbaar-

heid, 6 uur na gamma bestraling. De titers van anti-A en anti-B waren substantieel lager na 

een wasprocedure, en er werd geconcludeerd dat deze methode inderdaad potentie heeft de 

donor expositie voor foetussen die een intra-uteriene transfusie nodig hebben te verkleinen.

De invloed van de donor op de kwaliteit van trombocytenproducten is het centrale thema van 

deel II. Omdat werd gedacht dat trombo-elastografie, een globale stollingstest, behulpzaam 
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zou kunnen zijn om donoreffecten op trombocyten te kunnen onderscheiden werd deze 

techniek in een aantal studies toegepast. Trombo-elastografie wordt breed toegepast in 

ziekenhuizen, maar in veel minder mate in bloedcentra voor het evalueren van bloedcom-

ponenten, en dus is een review geschreven over het gebruik van trombo-elastografie voor 

het testen van bloedcomponenten (Hoofdstuk 6). Ondanks de suggestie die van de naam 

uitgaat, hebben de trombocyten -zowel aantal als kwaliteit- weinig invloed op de stolling-

sparameters zoals gemeten met trombo-elastografie. Verschillen werden voornamelijk 

geobserveerd bij concentraties ver beneden fysiologisch normaal, bij bewaren van trom-

bocyten-concentraten tot na de houdbaarheidsdatum, of na het bewaren van trombocyten 

onder specifieke omstandigheden, zoals invriezen. Uit dit review kan worden geconcludeerd 

dat trombo-elastografie als ondersteunende test kan worden ingezet voor het optimaliseren 

van trombocyten- en plasma-bevattende bloedproducten, onder voorwaarde dat in de test 

de juiste reagentia worden gebruikt.

Introductie van trombo-elastografie op ons laboratorium heeft geleid tot de ontwikkeling 

van een nieuwe functionele test voor trombocytenconcentraten (Hoofdstuk 7). Single-donor 

trombocytenconcentraten werden doorgemeten met verschillende in vitro testen, waaronder 

een trombo-elastografie test waarin gebruik wordt gemaakt van zogenaamd ‘solvent/

detergent’ behandeld plasma als micro-partikel-vrij medium met stollingsfactoren. De 

trombocytenconcentraten vertoonden de gebruikelijke afname in kwaliteit tijdens bewaren 

(‘storage lesion’) en de trombo-elastografische parameters lieten zien dat stolsels sneller 

werden gevormd. De sterkte van het stolsel bleef constant tijdens bewaren, maar individuele 

metingen werden verschillend beïnvloed door stolselretractie: trombocytenconcentraten 

met goede kwaliteit vertoonden zwakke tot sterke stolselretractie terwijl trombocyten-

concentraten met slechte kwaliteit geen stolselretractie vertoonden tegen het eind van de 

bewaarperiode. Deze studie laat zien dat stolselsterkte, en in het bijzonder stolselretractie, 

in overeenstemming is met andere testen en dat in een aantal gevallen de bewaareigen-

schappen van trombocytenconcentraten gerelateerd zijn aan de donor.

Met als doel om prospectief aan te tonen dat de bewaareigenschappen van trombocyten 

inderdaad deels donor-afhankelijk zijn, werd een bevestigende studie opgezet met trombo-

cytenconcentraten van oudere donors (Hoofdstuk 8). Op basis van QC (quality control) data 

van verlopen trombocytenconcentraten werden 6 donors geselecteerd met goed en 6 met 

slecht te bewaren trombocyten. De donor karakteristieken waren ongeveer vergelijkbaar. 
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De lactaatproductie in ‘goede’ trombocytenconcentraten was lager dan in de ‘slechte’ trom-

bocytenconcentraten, hetgeen een hogere pH tot gevolg had, vanaf dag 5 van de bewaar-

termijn. Aan het eind van de bewaarperiode waren de ‘goede’ trombocytenconcentraten 

minder geactiveerd, vertoonden minder apoptose en hadden een hoger mitochondriaal 

membraan-potentiaal. Desondanks voldeden ook de ‘slechte’ trombocytenconcentraten aan 

de Europese richtlijnen tijdens 7 dagen bewaren. De verschillen werden mogelijk veroorzaakt 

door verschillende functionaliteit van de mitochondriën, maar dit kon (nog) niet worden 

aangetoond. Met betrekking tot de donors werd gevonden dat metabool syndroom en 

diabetes type 2 mogelijk onderliggende oorzaken zijn voor slechte bewaareigenschappen 

van trombocyten.

De bevinding dat bewaareigenschappen van trombocyten per donor consistent zijn leverde 

nieuwe onderzoeksvragen op. Om deze te kunnen beantwoorden werden trombocytencon-

centraten van jonge donors onderzocht, en tevens trombocytenconcentraten van oudere 

donors met en zonder diabetes type 2 (Hoofdstuk 9). De trombocytenconcentraten in alle 

drie groepen waren vergelijkbaar qua samenstelling, maar na bewaren was de pH hoger in 

de trombocytenconcentraten afkomstig van de jonge donors, als gevolg van minder lactaat-

productie. Ook de CD62P-expressie en de hypotone shock respons vertoonde betere in vitro 

kwaliteit in de trombocytenconcentraten van de jonge donors. In de oudere groepen werd 

geen associatie met diabetes type 2 gevonden en op cellulair niveau werden geen verschil-

len in mitochondriaal membraan potentiaal gevonden tussen de drie groepen. Gemiddeld 

hadden de trombocytenconcentraten van de oudere donors slechtere in vitro kwaliteit, maar 

gezien de bewaarcondities die in deze studie waren toegepast, zijn de implicaties voor de 

dagelijkse bloedbank routine waarschijnlijk klein. Recentelijk is de bloedbank in Nederland 

overgegaan op PAS-E (platelet additive solution, type E) als universeel bewaarmedium 

voor trombocyten. Dit was niet alleen belangrijk in het kader van standaardisatie maar zou 

tevens negatieve effecten van slecht te bewaren trombocyten kunnen beperken. Voor het 

wetenschappelijk vaststellen van de onderliggende mechanismen van ‘slecht’ bewaren en 

de implicaties voor donors en bloedproducten is meer onderzoek nodig.
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PORTFOLIO

Institute: AMC Graduate School for medical sciences

Period: 2012-2018

Student: I.J. Bontekoe

Supervisor: Prof. dr. A.J. Verhoeven

Training

Systematic Reviews, AMC Graduate School 

Practical Biostatistics, AMC Graduate School

Celbiologie, Hogeschool Utrecht

Research Immunologie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Year

2013

2014

2016

2016

ECTS

0.5

1

1

1

(Inter)national conferences

Symposium Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB) en 

Transfusie Reacties in Patiënten (TRIP), May 2012, Ede

British Blood Transfusion Society (BBTS) Annual Conference, Harro-

gate,  September 2012

Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion 

(ISBT), Amsterdam, June 2013

Symposium NVB / TRIP, Ede, May 2014

Symposium NVB / TRIP, Ede, May 2015

Regional Congress of the ISBT, London, 2015

Symposium NVB / TRIP, Ede, May 2016

European Conference on Donor Health and Management (ECDHM), 

Cambridge,  July 2016

Symposium NVB / TRIP, Ede, May 2017

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin 

und Immunhämatologie (DGTI), Cologne, October 2017

Symposium NVB / TRIP, Ede, May 2018

American Association of Blood Banks (AABB) Annual Meeting, Boston, 

October 2018

Year

2012

2012

2013

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

ECTS

0.5

0.75

0.25

0.5

0.5

1

0.5

0.75

0.5

0.25

0.5

1
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Oral presentations

 – Donor-dependent effect in stored platelet concentrates: determina-

tion of thromboelastographic responsiveness, ISBT, Amsterdam

 – Rode celconcentraten voor intra uteriene transfusie uit mini-volb-

loed donaties, NVB-TRIP, Ede

 – Trombocyten van patiёnten die aggregatieremmers gebruiken zijn 

goed activeerbaar, NVB-TRIP, Ede

 – Donorvariatie in aferese trombocyten: ‘goede’ versus ‘slechte’ 

bewaareigenschappen, NVB-TRIP, Ede

 – Kwaliteit van trombocytenconcentraten uit volbloed donaties met 

afnametijd van 12-15 minuten, NVB-TRIP, Ede

 – Dosis-respons effecten van Ibuprofen op aggregatie eigenschap-

pen van trombocyten tijdens bewaren, NVB-TRIP, Ede

 – Leeftijd van donor is geassocieerd met bewaareigenschappen van 

trombocyten, NVB-TRIP, Ede

 – Platelet storage properties are associated with donor age, AABB, Boston

 – Dose-response effects of ibuprofen on platelet aggregation during 

storage, AABB, Boston

Year 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

2018

ECTS

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Poster presentations

 – Trombo-elastografie aan donor volbloed, NVB-TRIP, Ede

 – Effect van het bewaren van volbloed bij 18 of 25°C op de kwaliteit 

van de hieruit gemaakt bloedproducten, NVB-TRIP, Ede

 – Blood component quality after overnight hold of whole blood 

at 18°c or 25°C, ISBT, Cancun

 – Platelets from patients treated with platelet inhibitors are highly 

responsive, ISBT, London

 – Hoge trombocyten aantallen in concentraten bewaard in PASIII: 

wat is het maximum?, NVB-TRIP, Ede

 – Trombocytenconcentraten uit volbloed van donors met diabetes, 

NVB-TRIP, Ede

 – Whole blood derived single-donor platelet concentrates from 

donors with type 2 diabetes, ISBT, Copenhagen

Year

2012

2012

2014

2015

2016

2017

2017

ECTS

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
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Publications

 – Bontekoe IJ, van der Meer PF, de Korte D, Effect of rate and delay of 

cooling during initial cooling process: in vitro effect on red cells. Vox Sang 

2011;101:16-20.

 – van der Meer PF, Bontekoe IJ, Kruit G, Peeters G, van Toledo PJ, Tomson 

B, de Korte D. Volume-reduced platelet concentrates: optimization of 

production and storage conditions. Transfusion 2012;52:819-827.

 – Lagerberg JW, Salado-Jimena JA, Löf H, Bontekoe IJ, Nielsen C, Verheg-

gen C, van Waeg G, van der Meer PF, de Korte D, Hansen MB, Knutson F. 

Evaluation of the quality of blood components obtained after automated 

separation of whole blood by a new multiunit processor. Transfusion 

2013;53:1798-1807.

 – Bontekoe IJ, van der Meer PF, de Korte D. Determination of thromboelas-

tographic responsiveness in stored single-donor platelet concentrates. 

Transfusion 2014;54:1610-1618.

 – Bontekoe IJ, van der Meer PF, Mast G, de Korte D. Separation of centri-

fuged whole blood and pooled buffy coats using the new CompoMat G5: 3 

years experience. Vox Sang 2014;107:140-147.

 – Bontekoe IJ, Scharenberg J, Schonewille H, Zwaginga JJ, Brand A, van 

der Meer PF, de Korte D. A new preparation method for red blood cells for 

intrauterine transfusion enabling reduction of donor exposure. Transfusion 

2015;55:1693-1699.

 – van der Meer PF, Bontekoe IJ, Daal BB, de Korte D. Riboflavin and UV light 

treatment of platelets: a protective effect of platelet additive solution? 

Transfusion 2015;55:1900-1908.

 – Rijkers M, van der Meer PF, Bontekoe IJ, Daal BB, de Korte D, Leebeek 

FW, Voorberg J, Jansen AJ. Evaluation of the role of the GPIb-IX-V 

receptor complex in development of the platelet storage lesion. Vox Sang 

2016;111:247-256.

 – Bontekoe IJ, van der Meer PF, de Korte D. Critical re-appraisal of blood 

component quality after overnight hold of whole blood outside current 

room temperature limits. Vox Sang 2017;112:105-113. 

Year

2011

2012

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2017
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 – van Hout FMA, Bontekoe IJ, de Laleijne LAE, Kerkhoffs JL, de Korte D, 

Eikenboom J, van der Bom JG, van der Meer PF. Comparison of haemo-

static function of PAS-C-platelets vs. plasma-platelets in reconstituted 

whole blood using impedance aggregometry and thromboelastography. 

Vox Sang 2017; 112:549-556.

 – Bontekoe IJ, van der Meer PF, van den Hurk K, Verhoeven AJ, de Korte D. 

Platelet storage performance is consistent by donor: a pilot study compar-

ing “good” and “poor” storing platelets. Transfusion 2017;57:2373-2380.

 – Saadah NH, van der Meer PF, Brinkman HJM, de Korte D, Bontekoe IJ, 

Korsten HH, Middelburg RA, van der Bom JG, Schipperus MR. Effect of 

solvent/detergent-treated pooled plasma on fibrinolysis in reconstituted 

whole blood.  Transfusion 2017;57:2381-2389. 

 – Bontekoe IJ, Groot SA, van der Meer PF, de Korte D. Platelets from donors 

who use non-steroidal anti-inflammatory drugs are functional when stored 

under blood bank conditions. ISBT Science Series 2018;13:432-439.

 – Bontekoe IJ, van der Meer PF, Verhoeven AJ, de Korte D. Platelet storage 

properties are associated with donor age: in vitro quality of platelets from 

young donors and older donors with and without type 2 diabetes. Vox Sang 

2019; 114:129-136

2017

2017

2017

2018

2018
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DANKWOORD

Dit proefschrift bevat de weerslag van een groot aantal onderzoeken die ik de afgelopen 

tien jaar heb uitgevoerd bij de Bloedbank. Het was bijzonder leerzaam om niet alleen ogen-

schijnlijk losstaande onderzoeken als projecten uit te voeren maar langzaam maar zeker de 

onderzoekslijnen te gaan zien en het (potentieel) praktische nut daarvan.

Pieter, je bent vanaf het eerste begin mijn voorbeeld en leermeester. Hartelijk bedankt voor 

het enthousiasme waarmee jij en ook de analisten van, destijds O&O, me hebben ingewijd 

in dit boeiende vak. Dank je wel voor alles wat ik van je heb geleerd, voor je feedback (af 

en toe genoten van je proza), voor het geduld waarmee je mijn vragen hebt beantwoord en 

allerlei manuscripten hebt aangevuld en verbeterd (en er viel wat te verbeteren). Heel fijn ook 

om iemand op de afdeling te hebben die erg goed op de hoogte is van allerlei historische 

ontwikkelingen in ‘blood banking’.

Dirk, hartelijk bedankt dat je dit ‘avontuur’ met mij aan durfde te gaan. Voor mij een hele eer 

om onder jouw supervisie allerlei ins en outs over bloedcomponenten te leren, variërend van 

routinematige productie tot wetenschappelijke details. Ik weet nog goed dat we een soort 

startgesprek hadden bij onze toenmalige directeur die zei dat ik er gerust 8 jaar over mocht 

doen en dat jij verwees naar een collega die vlak voor zijn pensioen promoveerde. Het leek 

me beter om in ieder geval voor jouw pensioendatum te promoveren en dat is in ieder geval 

gelukt. Dank je wel voor je goede ideeën, kundige begeleiding en alle knopen die je hebt 

moeten doorhakken. Ik zal je uitspraak ‘niet geschoten is altijd mis’ niet snel vergeten en je 

eerlijke feedback helpt me nog steeds te realiseren dat er nog veel te leren valt.

Geachte professor Verhoeven, beste Arthur, jij bent halverwege in gestapt als promotor en 

een van je eerste reacties was ‘ je bent al bijna klaar’, maar helaas, of beter gezegd gelukkig 

waren er nog enkele laatste loodjes. Jouw inbreng op metabool en mitochondrieel gebied 

was van cruciaal belang voor die boeiende laatste studies. Je enthousiasme voor mitochond-

riën heb je op mij over kunnen dragen en de paar keer dat ik met jou op het lab heb gestaan 

waren beslist hoogtepunten. Dank je hartelijk!

Eric, bedankt voor je stimulans om een bijdrage te gaan leveren aan het wetenschappelijk 

niveau van de bloedbank tijdens het hierboven genoemde startgesprek. Guus, bedankt 
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dat je me vrij snel na het afronden van mijn opleiding “Bewerking en Uitgifte” de cursus 

“Bloedbankkunde” liet doen waarmee mijn intellectuele behoefte en nieuwsgierigheid werden 

gevoed. En bij deze heb ik ook je ‘dienstbevel’ uitgevoerd.

Beste paranimfen, Herbert en Jos, speciaal bedankt voor jullie hulp en steun in de laatste 

fase van dit traject en in het algemeen voor alle hulp en warme gesprekken de afgelopen 

jaren.

Collega analisten, in alfabetische volgorde Brunette, Davina, Herbert, Jos, Lara, Rob, Stépha-

nie en Willy, bedankt voor al het werk dat jullie hebben verzet, al dan niet op mijn verzoek. Ik 

heb meestal met plezier veel lab-werk zelf gedaan maar het was ook heel fijn om dit aan jullie 

over te kunnen laten, inclusief de ‘klussen’. En aangezien een deel van dit boekje er ligt dankzij 

jullie accurate bijdrage, Davina en Stéphanie, heel hartelijk dank. Hetzelfde geldt voor jullie, 

Eric, Mya en Richard: hartelijk dank voor jullie meetwerk en mij met raad en daad bijstaan 

als er weer een afwijkend assay in beeld kwam. Iris, het was fijn om ook bij research een 

trombocytenspecialist te kunnen raadplegen en af en toe een beroep op je te mogen doen. 

Johan bedankt voor je belangstelling en het corrigeren van vele rapporten en abstracts. 

Christie, fijn dat jij ons team bent komen versterken en bedankt voor alle gesprekken. Stanley, 

bedankt voor je stimulans om dit traject af te ronden. Shirley, dankjewel voor je hulp bij allerlei 

facilitaire zaken, tot en met het boeken van de congressen waar ik naar toe mocht. Het was 

en is plezierig samenwerken (en koffiedrinken) met jullie!

Alle andere mensen die de Bloedbank maken tot wat hij is, namelijk een betrouwbare 

bloedleverancier en een instituut van internationale allure, wil ik ook graag bedanken. Met 

name Güner, Rachid, Roland, Susan en Wesley voor jullie hulpvaardigheid om mij steeds 

weer aan producten, halfproducten, afgekeurd bloed of bloedmonsters te helpen. En Gwen, 

bedankt voor alle G5 en andere gezellige gesprekken. Van de artsen wil ik met name Bert, 

Hans, Marian en Rianne bedanken voor jullie hulp om iets van aferese, donors, donorbloed 

en patiënten te gaan begrijpen en dit te kunnen linken aan de bloedcomponenten die ik 

onderhanden had. 

Beste ‘researchers’: fijn dat de deur (bijna altijd) open staat bij jullie. Anton, bedankt voor 

je hulp bij het opzetten en uitvoeren van de bepalingen die ik op jouw lab mocht doen en 

voor wat ik van je mocht leren over cellen. Herm-Jan, je bent mijn vraagbaak geworden op 
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het gebied van stolling en trombo-elastografie. Bedankt dat je vaak wel even tijd had om te 

‘sparren’. Bedankt Jaap voor je enthousiasme waarmee je me een keer hebt meegenomen 

in de wondere wereld van de confocaal microscopie. Carmen, Floris en Sander bedankt voor 

de prettige samenwerking tijdens onze ‘mass-spec’ actie. Joost en Robin, bedankt voor de 

begeleiding op afstand en jullie goede adviezen. Die heb ik niet allemaal in praktijk kunnen 

brengen maar ben ik zeker niet vergeten. Erik, Mark en Simon, dank jullie wel voor alle hulp 

bij het FACSen. Femmeke, dank je wel voor het aanleveren van allerlei donor en donatie 

gegevens. Katja, ik ben erg blij dat jij me hebt geholpen met de laatste twee studies en dat 

we daar dit jaar zelfs nog een vervolg aan kunnen geven. 

Van Research is het een kleine stap naar Diagnostiek, op Y4 althans: Bedankt Rob en Martijn 

voor jullie hulp bij het meten van rode-celparameters van, voor mij interessante donors. 

Eveneens plezierig dat op Q2 de deur ook altijd open staat: dank jullie wel collega’s voor 

de testen die jullie voor me hebben uitgevoerd en het geduld waarmee jullie al mijn vragen 

hebben beantwoord. Leendert, we hebben een eerlijke poging gedaan de TEG in te schakelen 

voor ITP patiënten en het spijt me dat dat niet is gelukt. Bedankt voor je hulp en geduld, en 

mogelijk komt het er nog eens van als ik in wat rustiger vaarwater zit en/of bepaalde zaken 

beter doorgrond.

Alle (ex-) Leidenaren ben ik ook veel dank verschuldigd. Leo, je bent al in een vroeg stadium 

van mijn promotietraject ook mijn leermeester en vraagbaak in de statistiek geworden. 

Dankjewel voor onze gezamenlijke presentaties op dat gebied (en de rest). Bedankt Áine, 

voor de analyses die je voor  me hebt uitgevoerd in SPSS. Anneke, Henk, Jaap Jan, John: 

bedankt dat ik met jullie hulp, in allerlei vorm, een nieuwe methode voor ‘intra-uterien’ mocht 

ontwikkelen en dat we dat gezamenlijk konden publiceren. Femke, de Militaire Bloedbank 

was ons ver vooruit met trombo-elastografie en volgens mij heb jij tijdens ons eerste gesprek 

een gouden idee aangereikt door Pieter en mij te attenderen op Octaplas als testmedium. 

Dankjewel!

Bedankt, ‘maatjes (m/v)’ van het bedrijfsgebed voor het maandelijkse pauze uurtje waarin wij 

allerlei Sanquin en persoonlijk lief en leed met elkaar en met God mochten delen. Heel fijn 

om ook jullie als collega’s te hebben, en samen iemand te kennen die mensen en situaties 

kan veranderen, de goede kant op.
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Tot slot, het was uitermate plezierig om naast een groot gezin, ook voor mezelf aan een 

concreet doel te werken: het boek dat je nu in handen hebt. In de kerk waar ik naar toe ga is 

er altijd een ‘cadeau-van-de-week–moment’ en van dit boekje ga ik zeker vertellen dat het 

een cadeau is, het zoveelste in mijn leven.

Lieve Greet, dank je wel voor je steun al die jaren en dat ik van tijd tot tijd even tegen je aan 

kon kletsen over bloed en zo.

Amsterdam, maart 2019

Ido Bontekoe
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Voor het bijwonen van de openbare 

verdediging van mijn proefschrift

Optimization of blood 

component preparation: 

processing and donor infl uence

12 juni 2019 om 13:00 uur

Aula der Universiteit

(Oude Lutherse Kerk)

Singel 411, hoek Spui

Amsterdam

Aansluitend bent u van harte 

uitgenodigd voor een receptie aldaar

Paranimfen:

Herbert Korsten

h.korsten@sanquin.nl

Jos Lorinser

j.lorinser@sanquin.nl

Ido Bontekoe
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