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Onderwerpen

- Enkele kengetallen van Sanquin

- Corona antistoffen van donors voor patiënten

- Monitoring: - aantal corona infecties in de tijd
met antistoffen - vaccinatiegraad in de tijd

- wegzakken van corona antistoffen



Donors, donaties, monsters

2020: 391.288 donors en 736.593 donaties
volbloed donors: 1,4 x / jaar
plasmaferese donors: 4,1 x / jaar

Bloedmonsters:

a) dagelijks: bloedbuisjes van 1000-3000 donaties.
b) archief:   ~1 mL van elke donatie van afgelopen 2 jaar (EU directive).
c) afname extra buis is mogelijk bij instemmende donors (99%).
d) historisch archief:  anonieme spijtmonsters van donaties W-NL, 1970-1990



Donor antistoffen voor de patiënt
2020: plasma van herstelde donors
- convalescent plasma (zak)
- corona immuno globuline (ampul)

2022 sinds omicron: plasma van herstelde donors
- convalescent plasma, na controle op remming van omicron !

Inmiddels weten we:
- werkt niet bij ‘gewone’ beademde covid patiënt
- werkt wel bij covid patiënt met defecte afweer*
- voorkomt verergering in vroeg stadium*
- werkt profylactisch (PrEP)*

*toepassing bij >kwetsbare< patiënten



bijv. Evusheld werkt tegen
omicrons, niet verkrijgbaar?



Waakzaamheid bij 'gewone' en opduikende infecties

Dagelijks test Sanquin 1000-en donaties op infecties:
a) met antistof tests (serologie)
b) met RNA / DNA tests (PCR)

Wobi vergadert elke 2 weken over emerging infections;
zonodig met spoed onderzoek & testontwikkeling.

Bijvoorbeeld:



Waakzaamheid bij 'gewone' en opduikende infecties

Q-koorts gebied 2009, 40.000 monsters:
12% van donors maakte infectie door.

Hepatitis-E, sinds 2013:
van 1 op 900 naar 1 op 4400 donors met varkens-HEV in het bloed :
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Slot ea. Nature Communications 2020 Nov 12;11(1):5744.

2020, vroeg in de uitbraak
2,7% doorgemaakte infectie



VWS financieert grote hoeveelheid (uitstekende) antistof tests

Dank aan de speciale gezant, VWS, Ed Slot en Boris Hogema



2020, vroeg in de uitbraak
2,7%                                          5,4%



Groepsimmuniteit
via gecontroleerde infectie

is geen optie

2020, vroeg in de uitbraak
2,7%                                          5,4%



“Vinger aan de pols”

- ism VWS en RIVM.

- wekelijks: corona antistof meting bij 2000 donors
- evenwichtig qua leeftijd, m/v en postcode
- juni 2020 t/m augustus 2021
- per 2021: onderscheid infecties/vaccinaties

- Data (anoniem) steeds naar RIVM; bevindingen naar prof.v.Dissel.

- 2020: geleidelijke toename geïnfecteerden
2021: snelle toename gevaccineerden



Corona
monitoring
door Sanquin

de corona 
uitbraak
in NL



VAP



VAP



Follow-up van 404 Wantai total-Ab positieve donors (1019 donaties)



Follow-up van dezelfde donors: signalen in kwal. IgG Architect test
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VAP

per 6-1-2021:
infecties en vaccinaties



Onderscheid tussen corona antistoffen
na infectie en na alleen vaccinatie

- Infectie: antistoffen tegen spike en tegen kern antigeen (NC, nucleocapside)
- Vaccins: alleen spike antistoffen

Sinovac vaccin = "purified inactivated whole virus" = welke antigenen ?

- Gebruik spike- en NC-antistof test met zelfde, hoge gevoeligheid.
als anti-NC sneller neg. wordt, ben je plots ‘gevaccineerd’ ipv ‘geïnfecteerd’ …



Gevaccineerd of geïnfecteerd?
antistoffen tegen corona nucleocapside antigeen

fiks verschil tussen 2 anti-NC tests:

pos

neg

pos

neg



VAP



NL zorgwerkers: 200.000 mannen en 1.200.000 vrouwen

Beroepsinfecties en vaccinaties

SARS-CoV2 antistoffen
in NL donaties
maart/april 2021;

68% infectie
32% vaccinatie

Vaccinatie antistoffen:
77% vrouwen
23% mannen



infectie:
anti-spike
anti-NC

vaccinatie:
alleen anti-spike

NL zorgwerkers: 200.000 mannen en 1.200.000 vrouwen
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“Nationale antistof peil”

- hoezeer zakken antistoffen weg?

- om de 2 maanden: kwantitatieve corona antistof meting bij ~2000 donors
- evenwichtig qua leeftijd, m/v en postcode
- okt 2021 t/m feb 2022
- mogelijk gemaakt door anonieme weldoener

- Effect van verschillende vaccins



NAP



NAP

Net op tijd geboosterd

Voorstel: eind zomer 2022 weer meten.







Bloeddonors voldoende representatief?       Sanquin <> RIVM

Sanquin studies: - representatief voor voedsel/water/lucht infecties?
- relatief weinig donors met immigratie achtergrond.

RIVM - Pienter: - minder of andere bias? thuis vingerprik, opsturen met enquete.

studie n timing % met
antistoffen

P1 3200 apr/mei 2020 2.9%

P2 7300 jun/juli 2020 4.5%

P3 6500 sep/okt 2020 5%

P4 6500 feb 2021 14.3%

P5 5800 jun/jul 2021 65%

T1 7361 apr 2020 2.7%

T2 7154 mei 2020 5.4%

VAP 2000/
week

jun 20 - aug 21 5% … 95%



3 slotopmerkingen

Volgende uitbraak? Sanquin kan snel landelijk meten*
- op antistoffen (doorgemaakt? gevaccineerd?)
- op actieve infectie (RNA of DNA van virus of bacterie)

*meten: a) monsters uit reguliere teststraten, burgers.
b) aanvullende metingen, donors. Sentinel & monitor.

Commerciële antistoffen soms niet werkzaam of niet beschikbaar:
donor antistoffen tbv kwetsbare patiënten blijven relevant.

Voorstel: in loop van zomer weer een kwantitatieve meting:
hoever zakten corona antistoffen weg (mn. bij ouderen) ?



Boris Hogema Michel Molier Ed Slot Hans Zaaijer              Thijs van de Laar
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Dank voor uw aandacht.

Sanquin's bloedoverdraagbare infecties team:
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