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CHAPTER 8

ENGLISH SUMMARY
The red blood cell (RBC) is the most abundant cell in human blood and consists mainly of
hemoglobin, an oxygen-carrying protein. The RBC is very flexible and can therefore move
effortlessly through the smallest blood vessels to deliver oxygen to the most remote places
in our body. Defects that affect the structure or shape of the RBC can have disastrous
consequences for the normal functioning of this cell. A disease that clearly illustrates these
consequences is sickle cell disease (SCD).
Sickle cell disease is a genetic disorder in which a mutation in the HBB gene causes the
wrong construction of β-globin, an important component of hemoglobin. This mutation
changes the structure of hemoglobin such that it can form long strands in the RBC, instead
of moving around freely. This makes the cell less flexible, causing it to get stuck in the
circulation and to break down quickly, leading to a chronic inflammatory reaction. As a
consequence, patients suffer from a chronic anemia and have frequent painful attacks (vaso
occlusive crises). Often, the severity of the pain requires admission to the hospital for opioid
analgesics. In addition to these painful attacks, the disease causes chronic damage to
many organ systems and leads to a greatly reduced life expectancy.
The treatment of SCD is developing rapidly, resulting in a sharp increase in life expectancy
to >50 years for patients in Western countries. Recent introduction of new medication will
further increase life expectancy in the coming years. However, in sub-Saharan Africa 5090% of children with SCD still die before the age of five, mainly from infections with bacteria
or malaria.
A cornerstone in the treatment of SCD is blood transfusions. This is a relatively old therapy
and currently remains one of the few life-saving treatment options during life-threatening
acute illness episodes and provides a temporary reduction in disease activity. However,
blood transfusions are not without risk. Each transfusion the patient is at risk for transmission
of infectious diseases such as viruses, receives a high iron load and can form antibodies
against the RBCs of the donor.
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In this thesis, we studied the effectiveness and risks of blood transfusions in SCD patients.
To this end, we investigated genetic factors for the risk of antibody formation after blood
transfusion. In addition, we studied the processing of transfused RBCs in the patient’s body
and the origin and clinical importance of a response to these RBCs.
Part I – Genetic determinants for RBC alloimmunization.
Alloimmunization is a phenomenon in which the patient forms antibodies against a structure
on the donor’s RBC. Each individual has a unique profile of proteins, sugars and fatty
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acids on the membrane of an RBC, also known as blood groups. Well known examples of
blood groups are A, B, O and Rhesus D, but more than 340 different blood group antigens
are now discovered. With each transfusion, the recipient is exposed to the donor’s blood
groups that are always slightly different from their own blood groups. The recipient can then
form antibodies against these foreign blood groups. SCD patients have a greatly increased
risk of forming antibodies against donated blood. A study in the Netherlands showed that
approximately 25% of patients have formed one or more of these antibodies after having
received 20 blood bags. Several risk factors for alloimmunization are known, such as the
degree of mismatch between patient and donor and the administration of transfusions during
infection or inflammation. However, the majority of patients will never form antibodies. It is
therefore possible that genetic factors determine the risk of alloimmunization.
We investigated the effect of genetic factors on alloimmunization in chapter 2 and chapter
3. In chapter 2, we investigated the association between Toll-like receptor (TLR) single
nucleotide polymorphisms (SNPs, small variations at specific sites in the DNA) and
alloimmunization in patients with SCD. TLRs play an important role in the innate immune
system. Stimulation of TLRs results in the release of cytokines (signalling proteins), which
shape the immune response. In this chapter, we tested SCD patients from the Netherlands
and France, some of whom had formed alloantibodies, for 690 polymorphisms in TLRs
and related genes. We concluded that there were 19 SNPs that were potentially related to
alloimmunization. The main SNP was located in TLR1 (the first discovered TLR). This variant
has been associated with increased production of proinflammatory cytokines in previous
studies.
Research into the genetic factors for alloimmunization after blood transfusion has received
increasing attention in recent years, both in patients with SCD and patients receiving blood
transfusions for other reasons. Chapter 3 aimed to provide an overview of the current
literature on genetic risk factors for alloimmunization. In this systematic review, the literature
was screened and scored in a standardized manner. After selection, data from 24 articles
was used in the systematic review. The majority of these papers had investigated the effect
of variants in the human leukocyte antigen (HLA) on alloimmunization. HLA is a protein
that presents foreign structures to immune cells and can thus promote the formation of
antibodies. However, many different variants of HLA exist and not every variant can present
the same structures with equal efficiency. As a result, some variants can lead to a high risk
of antibody formation against donor blood, while other variants can lead to a reduced risk.
In the systematic review, we concluded that a number of variants in HLA were associated
with either an increased or decreased risk of alloimmunization against specific blood group
antigens. For example, the variants HLA-DRB1*10, HLA-DRB1*11 and HLA-DRB1*13 were
associated with an increased risk of forming antibodies against Kell, and HLA-DRB1*04,
HLA-DRB1*15 (increased risk) and HLA-DRB1*03 (reduced risk) with antibodies to Duffya.
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New studies investigating the risk of genetic variants on alloimmunization will shed more
light on the role of genetic variants on alloimmunization. In the future, this knowledge can be
used to estimate the individual risk for alloimmunization after transfusion and can promote
development of preventive measures to avert antibody formation.
Part II - Unraveling the black box: The effect and side effects of red blood cell
transfusions in sickle cell disease and β-thalassemia
In the second part of this thesis, we investigated how transfused RBCs survive in SCD
patients and the clinical consequences of an accelerated clearance of these RBCs.
Chapter 4 describes the results of a study in patients with SCD and β-thalassemia (a
congenital chronic anemia due to inefficient production of RBCs). The patients in this
study all received chronic transfusions (every 3-8 weeks). Currently, we do not know
what happens to the transfused RBCs in the patient’s body. The aim of the study was to
assess the survival of the transfused RBCs. For this, two blood bags were labelled with a
fluorescent label (biotin). This label sticks to the RBCs, so that they can be retrieved in the
patient’s body. This method is relatively new and has to date not been used in patients with
SCD or β-thalassemia. The results of the study showed a survival of the RBCs that was
different from the survival of RBCs in healthy people. Whereas previous studies in healthy
volunteers showed a linear clearance of the RBCs, in the majority of patients in our study
the clearance was not linear. In most patients, the clearance in the first 10-12 days was
increased compared to the clearance from 10-12 days to the next transfusion (3-8 weeks).
There was no difference in survival of blood from different donors within one patient. From
this, we concluded that mainly patient-related factors influence the survival of transfused
RBCs and that donor characteristics appear to be of less importance. More knowledge
about the factors that influence the survival of the transfused RBCs may in the future lead to
a more personalized transfusion policy and the development of interventions that improve
the survival of the RBCs.
Also, it is of great importance that the transfusions are safe for the patient. We investigated
the safety of transfusions in the patient group described above in chapter 5. Here we looked
at possible undesirable effects within the first 24 hours after donating the donor blood. We
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studied the reaction of the innate immune system to the transfusion. We found no signs of
innate immune system activation. Besides, expected side effects of the transfusion often
returned to baseline within 24 hours. We concluded that the transfusions did not result
in systemic innate immune system activation. The patients in this study had suppressed
disease activity due to the chronic transfusions. Therefore it would be interesting to
investigate whether a transfusion during an acute illness episode does cause more side
effects, because the immune system in these patients is already much more active before
the transfusion. It is known that chronic transfusions in patients with SCD are generally
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better tolerated than acute transfusions. First, the number of antibodies formed against the
donor blood in chronic transfusions is lower than in acute transfusions. Second, transfusion
complications are very rarely seen in patients on a chronic transfusion schedule.
Chapter 6 investigates the occurrence of a complication in patients receiving acute
transfusions. The most common reaction to a transfusion in patients with SCD is the socalled delayed hemolytic transfusion reaction. This is a complication in which the transfused
RBCs are cleared faster from the patient’s body. Usually this is due to reactivation of
previously formed antibodies that have never been discovered. These antibodies bind to the
donor blood and promote clearance of these RBCs by the body. The complication is usually
noticed between 3 and 25 days and is characterized by anemia (worsening of) anemia,
dark urine, an elevated LDH (marker for cell damage) and pain resembling a vaso occlusive
crisis. Because the symptoms can resemble a vaso occlusive crisis, this complication is
often remains unrecognized. However, when left untreated, the transfusion reaction can
lead to life-threatening situations due to a serious anemia that is difficult to treat. One of the
ways to counteract the transfusion reaction is by preventing the formation of antibodies.
This is done by matching the donor’s blood to the patient’s blood as closely as possible. In
the Netherlands, since 2011, we have the most extensive matching program worldwide for
people with SCD.
We investigated how often the delayed hemolytic transfusion reaction occurs in patients
who received extensively matched blood. All transfusions administered to patients with
SCD at the Amsterdam UMC since 2011 were examined for the appearance of symptoms
suggestive of a transfusion reaction. In comparison with previously published literature, we
found a lower incidence of this complication, although it still occurred relatively often in our
patients as well (13.8/1000 transfusions). Of the 10 transfusion observed reactions, one
was fatal. This study shows that more extensive matching seems to reduce the chance of
transfusion reactions, but cannot completely prevent it. Future research should focus on
better recognition, standardization of treatment and prevention of antibody formation. This
may facilitate prevention of transfusion reactions and its potentially fatal outcome.
Discussion and conclusion
Chapter 7 contains a discussion and summary of the results of this thesis, placing the
results in a broader perspective and outlining a future perspective.
For years, blood transfusions have been an important part of SCD therapy. As described in
this thesis, blood transfusions are not without risks, despite many recent developments. The
focus of medicine is increasingly shifting to precision medicine, in which personal factors
of the patient are taken into account in the decision for treatment. The results of this thesis
contribute to the improvement of blood transfusion therapy for patients with SCD. The main

165

8

CHAPTER 8

focus was on estimation of the individual risk for alloimmunization and optimizing the effect
of blood transfusions.
While the future looks brighter for patients with SCD, many goals are left to achieve.
International cooperation is vital for conducting meaningful research. Only this way, can we
really make the difference for the patient.
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De rode bloedcel (RBC) is de meest voorkomende cel in het menselijk bloed en bestaat
hoofdzakelijk uit hemoglobine, een zuurstofdragend eiwit. De RBC is zeer flexibel en kan
hierdoor moeiteloos door de kleinste bloedvaten bewegen om zuurstof af te geven op de
meest afgelegen plekken in ons lichaam. Defecten die de structuur of vorm van de RBC
aantasten kunnen desastreuze gevolgen hebben voor het normaal functioneren van deze
cel. De ziekte die deze gevolgen helder illustreert is sikkelcelziekte.
Sikkelcelziekte is een genetische aandoening, waarbij een mutatie in het HBB-gen zorgt
voor een verkeerde opbouw van β-globine, een belangrijk bestanddeel van hemoglobine.
Door deze mutatie verandert de structuur van hemoglobine zodanig, dat het lange strengen
kan vormen in de RBC, in plaats van vrij rond te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de cel minder
flexibel is, waardoor deze vast kan lopen in de circulatie en snel kapot gaat, wat leidt tot een
chronische ontstekingsreactie. Patiënten hebben last van een chronische bloedarmoede en
hebben frequent pijnaanvallen (sikkelcelcrise) door het vastlopen van de RBCs in de botten.
De pijn kan zo hevig zijn dat opname voor pijnstilling met opioïden nodig is. Naast deze
pijnlijke aanvallen geeft de ziekte chronische schade aan veel orgaansystemen en leidt tot
een sterk verminderde levensverwachting.
De laatste jaren heeft de behandeling van sikkelcelziekte een snelle ontwikkeling
doorgemaakt, wat heeft geresulteerd in een sterke toename van de levensverwachting tot
>50 jaar voor patiënten in Westerse landen. Recente introductie van nieuwe medicatie zal
de levensverwachting de komende jaren verder doen toenemen. Echter, in sub-Sahara
Afrika sterft 50-90% van de kinderen met sikkelcelziekte nog steeds voor het 5e levensjaar,
voornamelijk aan infecties met bacteriën of malaria.
Eén van de hoekstenen in de behandeling van sikkelcelziekte is bloedtransfusies. Dit is
een relatief oude therapie en momenteel nog steeds een van de weinig levensreddende
behandelopties tijdens levensbedreigende acute ziekte episodes en zorgt voor een tijdelijke
vermindering van de ziekteactiviteit. Bloedtransfusies zijn echter niet zonder veiligheidsrisico
voor de patiënt. Iedere transfusie loopt de patiënt risico voor overdracht van infectieziektes
zoals virussen, krijgt het lichaam een hoge lading aan ijzer te verwerken en kan de patiënt
antistoffen vormen tegen de RBCs van de donor.
In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de effectiviteit en risico’s van
bloedtransfusies bij sikkelcelpatiënten. Hiervoor hebben we genetische factoren onderzocht
voor het risico op antistofvorming na bloedtransfusie. Daarnaast hebben we in detail
gekeken naar de verwerking van getransfundeerde RBCs in het lichaam van de patiënt en
naar het ontstaan en klinisch belang van een reactie op deze RBCs.
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Deel I – Genetische determinanten voor RBC alloimmunisatie.
Alloimmunisatie is een fenomeen waarbij de patiënt antistoffen vormt tegen een structuur
op de RBC van de donor. Ieder persoon heeft een uniek profiel van eiwitten, suikers en
vetten op de membraan van een RBC, ook wel bekend als bloedgroepen. Het meest
bekende voorbeeld van bloedgroepen zijn A, B, O en Rhesus D, maar er zijn inmiddels
meer dan 340 verschillende bloedgroepantigenen bekend. Bij iedere transfusie wordt de
ontvanger blootgesteld aan de bloedgroepen van de donor, die altijd iets afwijkend zijn
van de eigen bloedgroepen. Tegen deze vreemde bloedgroepen kan de ontvanger dan
antistoffen vormen. Sikkelcelpatiënten hebben een sterk verhoogd risico op het vormen van
antistoffen tegen donorbloed. Een studie in Nederland toonde aan dat ongeveer 25% van
de patiënten een of meer van deze antistoffen heeft gevormd na 20 bloedzakken te hebben
ontvangen. Verschillende risicofactoren voor alloimmunisatie zijn bekend, zoals de mate van
mismatch tussen patiënt en donor en transfusies tijdens infectie. Echter, het merendeel van
de patiënten zal nooit antistoffen vormen. Het is daarom mogelijk dat er genetische factoren
meespelen die het risico op alloimmunisatie beïnvloeden.
Het effect van genetische factoren op alloimmunisatie hebben we onderzocht in hoofdstuk
2 en 3. In hoofdstuk 2 hebben we onderzoek gedaan naar de associatie tussen Tolllike receptor (TLR) single nucleotide polymorfismen (SNPs, kleine variaties op specifieke
plekken in het DNA) en alloimmunisatie in patiënten met sikkelcelziekte. TLRs spelen
een belangrijke rol in het aangeboren immuunsysteem. Stimulatie van TLRs resulteert
in vrijkomen van cytokines (signaaleiwitten), die de immuunrespons vormgeven. In dit
hoofdstuk hebben we sikkelcelpatiënten uit Nederland en Frankrijk, waarvan een deel
van de patiënten alloantistoffen had gevormd, getest op 690 polymorfismen in TLRs en
aanverwante genen. We concludeerden dat er 19 SNPs waren die een mogelijk verband
hadden met het ontstaan van alloimmunisatie. De belangrijkste SNP bevond zich in TLR1
(de eerst ontdekte TLR). Deze variant is in eerdere studies geassocieerd met een verhoogde
productie van proinflammatoire cytokines.
Onderzoek naar de genetische factoren voor alloimmunisatie na bloedtransfusie krijgt de
laatste jaren steeds meer aandacht, zowel in patiënten met sikkelcelziekte als patiënten die
om andere redenen bloedtransfusies ontvangen. Hoofdstuk 3 had als doel om een overzicht
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van de huidige literatuur over genetische risicofactoren voor alloimmunisatie te geven.
In dit systematische review is de literatuur op een gestandaardiseerde wijze gescreend
en gescoord. De selectie leverde 24 artikelen op waarvan de data in het systematische
review werd gebruikt. Het merendeel van deze artikelen had het effect van varianten in het
humaan leukocytenantigeen (HLA) op alloimmunisatie onderzocht. HLA is een eiwit dat
lichaamsvreemde structuren presenteert aan immuun cellen en daarmee de vorming van
antistoffen kan bevorderen. Echter, er bestaan veel verschillende varianten van HLA en niet
iedere variant kan dezelfde structuren even effectief presenteren. Hierdoor kunnen sommige
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varianten leiden tot een hoog risico op antistofvorming tegen donorbloed, en andere
varianten juist leiden tot een verlaagd risico. In de systematische review concludeerden
we dat er een aantal varianten in HLA geassocieerd is met een verhoogd of verlaagd risico
op alloimmunisatie tegen specifieke bloedgroepantigenen. Zo waren de varianten HLADRB1*10, HLA-DRB1*11 en HLA-DRB1*13 geassocieerd met een verhoogd risico op het
vormen van antistoffen tegen Kell, en HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*15 (verhoogd risico) en
HLA-DRB1*03 (verlaagd risico) met antistofvorming tegen Duffya. Nieuwe studies die het
risico van genetische varianten op alloimmunisatie onderzoeken zullen meer duidelijkheid
scheppen over de rol van genetische varianten op alloimmunisatie. In de toekomst kan deze
kennis gebruikt kunnen worden om per individu een risicoschatting te maken op de kans op
alloimmunisatie na transfusie en kunnen de juiste preventieve maatregelen getroffen worden
om antistofvorming te voorkomen.
Deel II - Het ontrafelen van de ‘black box’: Effect en bijwerkingen van bloedtransfusies
in sikkelcelziekte en β-thalassemie
In het tweede deel van dit proefschrift hebben we onderzocht hoe getransfundeerde RBCs
overleven in patiënten met sikkelcelziekte en wat de klinische consequenties zijn van een
versnelde afbraak van deze RBCs.
Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een studie in patiënten met sikkelcelziekte en
β-thalassemie (aangeboren chronische bloedarmoede door inefficiënte aanmaak van RBCs).
De patiënten in deze studie kregen allemaal chronische transfusies (iedere 3-8 weken).
We weten op dit moment alleen nog niet goed wat er met de getransfundeerde RBCs
gebeurt in het lichaam van de patiënt. Het doel van de studie was om de overleving van de
getransfundeerde RBCs in kaart te brengen. Hiervoor werden twee bloedzakken gelabeld
met een fluorescent label (biotine). Dit label blijft plakken op de RBCs, waardoor ze later
terug te vinden zijn in het lichaam van de patiënt. Deze methode is relatief nieuw en was tot
op heden nooit gebruikt bij patiënten met sikkelcelziekte of β-thalassemie. De resultaten van
de studie toonde een overleving van de RBCs die anders was dan de overleving van RBCs in
gezonde mensen. Waar eerdere studies met gezonde vrijwilligers een lineaire (gelijkmatige)
afbraak van de RBCs aantoonden, bleek in het merendeel van de patiënten in onze studie
de afbraak niet lineair. Bij de meeste patiënten was de afbraak in de eerste 10-12 dagen
verhoogd, vergeleken met de afbraak van 10-12 dagen tot aan de volgende transfusie (3-8
weken). Er was geen verschil in overleving van bloed van verschillende donoren binnen één
patiënt. Hieruit concludeerden we dat met name patiënt gerelateerde factoren de overleving
van getransfundeerde RBCs beïnvloedt en donor karakteristieken van minder groot belang
lijken zijn. Meer kennis over de factoren die de overleving van de getransfundeerde RBCs
beïnvloeden kan in de toekomst leiden tot een meer gepersonaliseerd transfusie beleid en
ontwikkeling van interventies die de overleving van de RBCs verbetert.

169

8

CHAPTER 8

Daarnaast is het van groot belang dat de transfusies veilig zijn voor de patiënt. De veiligheid
van de transfusies in de hierboven beschreven patiëntengroep hebben we onderzocht in
hoofdstuk 5. Hier hebben we gekeken naar mogelijke ongewenste effecten binnen de eerste
24 uur na het toedienen van het donorbloed. Wij hebben hiervoor gekeken naar de respons
van het immuunsysteem op de transfusie. We zagen dat de transfusie niet resulteerde in
activatie van het aangeboren immuunsysteem. Daarnaast waren verwachte bijeffecten van
de transfusie vaak binnen 24 uur weer genormaliseerd. We concludeerden hieruit dat de
transfusies in deze patiënten niet leidden tot systemische activatie van het aangeboren
immuunsysteem. De patiënten in deze studie hadden een onderdrukte ziekteactiviteit
door de chronische transfusies. Het is daarom wel interessant om te onderzoeken of
een transfusie tijdens een acute ziekte episode wel meer bijwerkingen geeft, omdat het
immuunsysteem bij deze patiënten al voor de transfusie veel actiever is. Het is namelijk
bekend dat chronische transfusies bij patiënten met sikkelcelziekte over het algemeen beter
worden verdragen dan acute transfusies. Ten eerste ligt het aantal antistoffen dat wordt
gevormd tegen het donorbloed bij chronische transfusies lager dan bij acute transfusies.
Ten tweede worden complicaties van een transfusie zeer zelden gezien bij patiënten op een
chronisch transfusie schema.
Hoofdstuk 6 onderzoekt het optreden van een complicatie bij patiënten die acute transfusies
krijgen. De meest voorkomende reactie op een transfusie bij patiënten met sikkelcelziekte
is de zogenoemde vertraagde hemolytische transfusiereactie. Dit is een complicatie waarbij
de getransfundeerde RBCs versneld worden afgebroken in het lichaam van de patiënt.
Meestal komt dit door reactivatie van eerder gevormde antistoffen die nooit ontdekt zijn.
Deze antistoffen binden zich aan het donorbloed en zorgen ervoor dat het lichaam deze
RBCs afbreekt. De complicatie wordt meestal tussen 3 en 25 dagen opgemerkt en wordt
gekenmerkt door een (verergering van) de bloedarmoede, donkere urine, een verhoogd
LDH (marker voor cel afbraak) en pijn die lijkt op een sikkelcrise. Doordat de symptomen
zo kunnen lijken op een sikkelcelcrise wordt deze complicatie niet altijd onderkend. Echter,
indien de transfusiereactie onbehandeld blijft kan dit leiden tot levensbedreigende situaties
door een zeer ernstige bloedarmoede die lastig te verhelpen is. Eén van de manieren om de
transfusiereactie tegen te gaan is door te voorkomen dat antistoffen gevormd worden. Dit
gebeurt door het bloed van de donor zo goed mogelijk te matchen aan het bloed van de
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patiënt. In Nederland hebben wij sinds 2011 het meest uitgebreide matchingsprogramma
ter wereld voor mensen met sikkelcelziekte.
Wij onderzochten hoe vaak de vertraagde hemolytische transfusiereactie optreedt bij
patiënten die uitgebreid gematched bloed hebben gekregen. Alle transfusies die sinds
2011 in het Amsterdam UMC aan patiënten met sikkelcelziekte gegeven zijn onderzocht
op het optreden van symptomen die passen bij een transfusiereactie. In vergelijking met
eerder gepubliceerde literatuur vonden wij een lager voorkomen van deze complicatie, al
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trad deze ook in onze patiëntengroep nog relatief vaak op (13.8/1000 transfusies). Van de
10 transfusiereacties die gezien werden was er één met een fatale afloop. Deze studie laat
zien dat uitgebreider matchen lijkt te helpen om de kans op transfusiereacties te verkleinen,
maar het niet totaal kan voorkomen. Toekomstig onderzoek zal moeten focussen op betere
herkenning, standaardiseren van behandeling en preventie van antistofvorming. Hiermee
kunnen transfusiereacties beter worden voorkomen en zal het minder vaak een fatale afloop
hebben.
Discussie en conclusie
Hoofdstuk 7 bevat een discussie en samenvatting van de resultaten van dit proefschrift,
waarbij de resultaten in een breder perspectief worden geplaatst en een toekomstperspectief
wordt geschetst.
Jarenlang zijn bloedtransfusies een belangrijk onderdeel van de therapie van sikkelcelziekte
geweest. Zoals beschreven in deze thesis zijn bloedtransfusies niet zonder risico’s, ondanks
de vele recente ontwikkelingen. De focus van de geneeskunde verplaatst zich steeds meer
naar ‘precision medicine’, waarbij persoonlijke factoren van de patiënt worden meegewogen
in de beslissing voor behandeling. Deze resultaten van dit proefschrift dragen bij aan
deze ontwikkeling rondom bloedtransfusies voor patiënten met sikkelcelziekte. Hierbij is
voornamelijk gefocust op het inschatten van het individuele risico op alloimmunisatie en het
optimaliseren van het effect van bloedtransfusies.
Hoewel de toekomst er steeds beter uit ziet voor patiënten met sikkelcelziekte, zullen
nog grote stappen moeten worden genomen. Om betekenisvol onderzoek te doen is
internationale samenwerking van levensbelang. Alleen op deze manier kunnen wij echt iets
betekenen voor de patiënt.
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