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Vrijwel alle actieve volbloeddonors met bloedgroep A 
en O zijn naast de typering voor de ABO, RhD, RhCE 
en K (Kell) bloedgroep ook getypeerd voor veel andere 
belangrijke bloedgroepantigenen. Met dit getypeerde 
donorbestand biedt Sanquin Bloedvoorziening de 
transfusielaboratoria van de ziekenhuizen in Neder-
land de mogelijkheid om eenvoudig erytrocytenpro-
ducten (EC’s) met een specifiek antigeenprofiel voor 
patiënten te selecteren. Dit kan zowel uit de voorraad 
van het ziekenhuis als uit de voorraad bij Sanquin.
Hierdoor wordt belangrijke tijdwinst behaald bij 
spoedeisende erytrocytentransfusies voor patiënten 
met irregulaire erytrocytenantistoffen. Daarnaast 
leidt het ook tot gezondheidswinst omdat in de CBO 
richtlijn van 2011 voor verschillende patiëntengroepen 
preventieve matchingstrategieën zijn opgenomen en 
men met getypeerde erytrocytentransfusies immu-
nisatie kan voorkomen. Om deze dienstverlening te 
kunnen realiseren heeft Sanquin in overleg met de ge-
bruikers de afgelopen jaren ruim vijftien miljoen type-
ringstesten verricht om zo een dynamisch getypeerd 
bestand van bijna 280.000 donors op te bouwen.

Historie opbouw donorbestand getypeerde erytro-
cyten bij Sanquin
In 2004 is Sanquin, op verzoek van de Landelijke Ge-
bruikers Raad (LGR) en na advies van de Medische 
Advies Raad van Sanquin (MAR), gestart met de op-
bouw van een getypeerd donorbestand. Belangrijke uit-
gangspunten daarbij waren het gebruik van getypeerde 
eenheden door de ziekenhuizen tot 2004, schattingen 
van de toekomstige vraag, de immunogeniciteit van 
in het bijzonder de klinisch belangrijke bloedgroep-
antigenen en de frequentie van bloedgroep antigenen 
binnen de Nederlandse donorpopulatie. Besloten is om 
vooral erytrocyten van volbloeddonors met de bloed-
groep O en A te typeren op de aan- of afwezigheid van 
(maximaal) 22 verschillende bloedgroepantigenen: 

C, c, E, e, Cw, K, k, Kpa, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, 
Lea, Leb, P1, Wra, Lua en Cob.

Noodzaak gebruik van getypeerde erytrocyten
Als van een patiënt bekend is dat hij/zij klinisch be-
langrijke irregulaire antistoffen tegen erytrocytenan-
tigenen heeft, zal bij een erytrocytentransfusie voor 
deze patiënt ABO/RhD compatibel bloed geselecteerd 
worden dat negatief is voor het betreffende bloedgroep-
antigeen en daarnaast ook RhCE en K bloedgroep 
compatibel is om verdere immunisatie te voorkomen. 
De compatibiliteit van het geselecteerde bloed wordt 
vervolgens met een volledige kruisproef gecontro-
leerd. Om de vorming van irregulaire erytrocytenan-
tistoffen zoveel mogelijk te voorkomen, is in de CBO 
richtlijn Bloedtransfusie 2011 een aantal preventieve 
maatregelen opgenomen. De CBO richtlijn doet aan-
bevelingen om voor specifieke patiëntengroepen, te 
weten: vrouwen jonger dan 45 jaar, patiënten met au-
to-immuun hemolytische anemie, myelodysplastisch 
syndroom, hemoglobinepathieën of met een klinisch 
relevante erytrocytenantistof, preventief Rh fenoty-
pe, K en in sommige gevallen ook Duffy (Fy), Kidd 
(Jk) en Ss compatibel donorbloed te selecteren. Door 
deze preventieve maatregelen en het feit dat sommige 
transfusielaboratoria voor de antigenen RhC, c, E, e 
en K niet antigeen-compatibel maar antigeen-nega tief 
transfunderen is de vraag naar getypeerde erytrocy-
tenproducten verder toegenomen en wordt extra druk 
op het getypeerd bestand gelegd.
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Typeren van donorerytrocyten
Het NSS (Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin) 
maakt voor het typeren van donorbloed gebruik van 
Olympus PK7300 bloedgroepautomaat (Olympus) en 
Cellbind met behulp van de Magister bloedgroepauto-
maat (Sanquin Reagents). De typeringsuitslagen wor-
den vanuit de PK7300 en Magister naar het Labora-
torium Informatie Management Systeem (LIMS) van 
NSS verstuurd. Na autorisatie van de uitslagen worden 
deze naar het bloedbankinformatiesysteem eProgesa 
gezonden. Als het van een donor van twee onafhanke-
lijk afgenomen donaties de antigeentypering twee keer 
negatief bepaald is, wordt het resultaat vanuit eProgesa 
oogleesbaar op het productetiket afgedrukt (zie voor-
beeldetiket hieronder). Bij een volgende donatie hoeft 
niet opnieuw de afwezigheid van het betreffende anti-
geen te worden vastgesteld. De ABO/RhD bloedgroep 
wordt wel van iedere donatie opnieuw vastgesteld. Ty-
peringsinformatie (aan- en afwezigheid van antigenen) 
is ook in een barcode in het kwadrant rechtsonder van 
het productetiket verwerkt. Voor uitvoerige details 
over de typeringsstrategie verwijzen wij de lezer naar 
het recent gepubliceerde artikel ‘Typeren van donore-
rytrocyten’ van J.M. Jongerius en anderen (5).

Op dit moment wordt er naast ABO en RhD op de 
aan- of afwezigheid van (maximaal) 22 verschillende 
antigenen getypeerd. Hierdoor is het mogelijk gety-
peerd bloed direct uit de beschikbare voorraden in 
de bloedtransfusielaboratoria van de ziekenhuizen of 
uitgiftecentra van Sanquin te kunnen selecteren. Dit 
levert in de praktijk veel tijdswinst op. De tijdwinst 
kan oplopen tot vele uren - uren die in spoedeisende si-
tuaties levensreddend kunnen zijn en waardoor er ook 
extra kosten kunnen worden bespaard.
Voor een aantal antigenen worden typeringen op 
DNA-niveau verricht, omdat betrouwbare typerings-
reagentia voor serologische technieken niet in alle ge-
vallen voorhanden zijn.

Resultaten
In de Landelijke Gebruikersraad van Sanquin (LGR) 
zijn afspraken gemaakt over de wensen voor de be-
schikbaarheid van EC’s waarbij bepaalde antigenen 
afwezig zijn en dat is vertaald in streefwaardes per 
antigeen. De streefwaardes - en de daadwerkelijk be-
haalde percentages (2010 t/m 2013) voor twee keer 
antigeen negatief zijn in onderstaande tabel 1 samen-
gevat. Nagenoeg alle A en O donors zijn getypeerd en 
daarmee is van ruim 87% van alle donors een uitge-
breid antigeenprofiel bekend.

Uit de gegevens van tabel 1 blijkt dat de afgesproken 
streefwaarden bij 20 van de 22 antigenen behaald zijn. 
De streefwaarden voor k (cellano) en Kpa zijn nog niet 
behaald. De op internationale literatuur gebaseerde 
streefwaarde voor k is ondanks alle inspanningen voor 
de Nederlandse populatie niet haalbaar gebleken, om-
dat de frequentie van k-negatieve donors in de Neder-
landse donorpopulatie lager is dan was aangenomen. 
Aanpassing van het te behalen percentage wordt mo-
menteel overwogen. De streefwaarde voor Kpa nega-
tieve typeringen is begin 2011 in overleg met de LGR 
verhoogd tot 10%, een inhaalslag is gaande.
Voor patiënten met anti-N is het selecteren van N ne-
gatief donorbloed (meestal) niet noodzakelijk, daarom 
heeft het typeren van het N antigeen altijd een lage 
prioriteit gehad. Begin 2011 heeft de LGR Sanquin 
verzocht om toch aan de voor N afgesproken streef-
waarde te gaan voldoen. Om aan deze vraag te kun-
nen voldoen heeft Sanquin een innovatieve typerings-
test met behulp voor het N antigeen voor de PK7300 
ontwikkeld waardoor de doorloopsnelheid van de N 
typeringen kan worden verhoogd. In de LGR van juni 
2014 hebben de leden nogmaals aangegeven dat het 
beschikbaar hebben van s-negatieve eenheden priori-
teit heeft boven N-negatieve eenheden. Eenheden die 
s-negatief zijn worden in de praktijk met een hogere 
frequente aangevraagd dan verwacht mag worden op 
basis van de frequentie in de Nederlandse populatie. 
Daarom zal de nadruk mogelijk meer gelegd worden 
op de typering van s-negatieve eenheden.
Recent is Sanquin een onderzoek gestart, BloodMatch, 
met als doel de vraag naar en het aanbod van gety-
peerd bloed zo optimaal mogelijk op elkaar af te stem-
men. Het onderzoek wordt verricht vanuit verschil-
lende invalshoeken zoals vaststellen wat de behoefte is 
aan getypeerde erytrocytenproducten, onderzoek naar 
werving en behoud van (getypeerde) donors en het op-
zetten van een model om de beschikbare voorraad zo 
effectief mogelijk te gebruiken.

Getypeerd bestand, een continu proces
Het opbouwen en behouden van een getypeerd be-
stand vergt aanzienlijk meer typeringen dan de optel-
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som van donors zoals weergegeven in tabel 1. Zo ston-
den eind 2013 9.554 donors als 2x negatief voor het 
antigeen s in eProgesa geregistreerd. Het percentage 
s-negatief onder de blanke bevolking is 10%. Dus om 
één s negatieve donor op te sporen moeten theoretisch 
10x zoveel s typeringen worden verricht. Dit vraagt 
om een uitgekiende typeringsstrategie en in de prak-
tijk zal er dan nogmaals een s bepaling verricht moe-
ten worden om de status ‘2x s-negatief’ te bereiken. 
Om het gewenst aantal ‘2x s-negatief’ bestand op te 
kunnen bouwen zijn vanaf 2004 vele honderdduizen-
den s typeringen verricht. Alleen al voor consolidatie 
van het ‘s-negatieve bestand’ (10% van de actieve do-
nors stopt op jaarbasis met het geven van bloed) is het 
noodzakelijk om minimaal 20.000 s typeringen per 
jaar te blijven verrichten.
Eind 2013 waren bij de actieve volbloeddonors met 
bloedgroep A en O 6.384.277 typeringsuitslagen (1x 
positief, 2x positief, 1x negatief en 2x negatief) voor 
de beschreven 22 antigenen, in eProgesa opgeslagen. 
Sinds de start van de werkzaamheden in 2004 heeft 
Sanquin ruim 15 miljoen typeringsuitslagen verricht 
om tot het huidige bestand van getypeerde actieve do-
nors te komen.

Internationaal loopt Sanquin met dit getypeerd be-
stand ver voor op vele bloedtransfusieorganisaties in 
de wereld. De opzet en onderhoud van het getypeerde 
bestand van Sanquin wordt door meerdere bloedtrans-
fusieorganisaties in Europa als voorbeeld gezien om 
een dergelijk systeem in eigen land op te zetten. Met 
een donormobiliteit van 40.000 nieuwe donors per 
jaar moet er circa 800.000 typeringen verricht worden 
(87% van 40.000 donaties met gemiddeld 2 keer 12 
antigeentyperingen) om het bestand actueel te houden.
Het getypeerde bestand levert een behoorlijk gezond-
heidswinst op, alleen al door het feit dat de erytrocyten 
eenheden sneller beschikbaar zijn voor de patiënten. 
Ook bij de preventie van de vorming van erytrocyten-
antistoffen zijn er naar verwachting grote voordelen; 
niet alleen met betrekking tot het verminderen van 
transfusiereacties of vertraging in het beschikbaar 
krijgen van donorbloed. Het terugdringen van het 
aantal K, Rhc en RhE immunisaties bijvoorbeeld bij 
zwangere vrouwen geeft gezondheidswinst voor hun 
kinderen. Daarnaast bespaar je binnen de bloedtrans-
fusieketen kosten voor het laboratoriumonderzoek. 
Als onderdeel van het BloodMatch onderzoek zal dit 
nader in kaart gebracht worden. Met deze kennis kan 

Tabel 1. Streefwaarden en de behaalde percentages (2010 t/m 2013) twee keer antigeen-negatief getypeerde actieve volbloed-
donors met de bloedgroep O en A. De streefwaarden van Cw, Kpa en Wra zijn begin 2011 in overleg met de LGR verhoogd tot 
10% (was 2%) en van het N-antigeen in juni 2014 bijgesteld naar 8% (was 10%).
 
Jaar 2010 2011 2012 2013
 
aantal actieve O en A 
volbloeddonors

292118 287941 286325 278522

 

antigeen streef-
waarde 2x 
neg (%)

n donors
2x neg

% behaald n donors
2x neg

%
behaald

n donors 
2x neg

%
behaald

n donors
2x neg

%
behaald

 

C 27 95.345 32,6 94.602 32,9 94.934 33,2 93.167 33,5
c 14 46.237 15,8 45.608 15,8 45.307 15,8 44.518 16,0
E 56 191.782 65,7 189.574 65,8 189.072 66,0 185.858 66,7
e 1 6.137 2,1 6.141 2,1 6.017 2,1 5.975 2,1
Cw 10 19.303 6,6 37.237 12,9 50.227 17,5 72.938 26,2
K 73 238.475 81,6 235.999 82,0 235.428 82,0 232.225 83,4
k 0.15 225 0,08 243 0,08 263 0,09 292 0,10
Kpa 10 16.328 5,6 20.013 7,0 18.508 6,5 24.533 8,8
Fya 12 33.945 11,6 34.273 11,9 34.322 12,0 39.108 14,0
Fyb 6 19.351 6,6 19.715 6,8 19.667 6,9 19.588 7,0
Jka 8 28.911 9,9 31.097 10,8 31.594 11,0 35.306 12,7
Jkb 9 31.480 10,8 34.803 12,1 35.905 12,5 40.683 14,6
Lea 8 18.025 6,2 17.887 6,2 19.996 7,0 49.949 17,9
Leb 2 6.252 2,1 6.127 2,1 6.527 2,3 12.652 4,5
M 7 15.163 5,2 18.247 6,3 20.098 7,0 26.705 9,6
N 8 7.017 2,4 10.761 3,7 14.320 5,0 24.512 8,8
S 17 54.385 18,6 60.290 20,9 62.497 22,0 72.427 26,0
s 3 7.375 2,5 7.642 2,7 7.803 2,7 9.554 3,4
Lua 2 12.325 4,2 13.594 4,7 12.634 4,4 15.157 5,4
Wra 10 2.252 7,8 29.087 10,1 28.969 10,1 34.348 12,3
Cob 2 8.652 3,0 7.893 2,7 7.301 2,5 6.617 2,4
P1 2 17.726 6,1 16.656 5,8 15.307 5,3 21.566 7,7
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het getypeerde bestand zo kosteneffectief mogelijk 
worden ingericht.

Conclusie
Op verzoek van de LGR heeft Sanquin geïnvesteerd 
in een goed en uitgebreid getypeerd donorbestand en 
zijn de de streefwaarden voor 2x antigeen negatief 
getypeerde percentages behaald. Met uitzondering 
van k (cellano) en Kpa waarvan de frequentie van  
k-negatieve donors in de Nederlandse donorpopulatie 
vermoedelijk lager ligt. Het bestand biedt de transfu-
sielaboratoria van de Nederlandse ziekenhuizen een 
belangrijke tijdwinst bij spoedeisende erytrocyten-
transfusies bij patiënten met irregulaire antistoffen 
tegen erytrocyten. Daarnaast bespaart het kosten in 
de bloedtransfusieketen doordat dubbele typeringen, 
immunisatie en transfusiereacties worden voorkomen 
en dus extra laboratorium-, zorg- en transportkosten 
worden vermeden.

Om de continuïteit van dit getypeerde bestand te bor-
gen wordt jaarlijks 800.000 typeringen verricht. Ten 

opzichte van bloedtransfusieorganisaties in andere 
landen loopt Sanquin met de opzet en onderhoud van 
het getypeerd donorbestand ver voorop.
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