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Een onbelemmerde circulatie van bloed door ons lichaam is essentieel om menselijk leven mogelijk te 

maken. De rode bloedcellen (erythrocyten) voorzien organen van zuurstof en voorkomen een ophoping 

van koolstofdioxide in de organen door deze weer weg te transporteren waarna het via de longen 

uitgescheiden kan worden. Tevens voorziet de bloedsomloop in het transport van voedingsstoffen, 

signaalstofjes (bijvoorbeeld hormonen en cytokinen) en afvalstoffen om ons lichaam goed te laten 

functioneren. Daarnaast beschermen de witte bloedcellen (leukocyten) ons lichaam tegen 

ziekteverwekkers (pathogenen). Om deze circulatie in stand te houden heeft ons lichaam, naast een 

goed functionerende hartspier, een systeem nodig om de continue circulatie van het bloed in stand te 

houden. Bloed moet altijd binnen de bloedvaten blijven, immers zou het weglekken van bloed leiden tot 

een tekort aan rode cellen (anemie) waardoor niet voldoende zuurstof bij organen kan komen (hypoxie). 

Om bloed binnen de bloedvaten te houden, bestaat de bloedvatwand uit een laag gespecialiseerde 

cellen (endotheelcellen) welke de doorlaatbaarheid van voedingstoffen, afvalstoffen en witte bloedcellen 

strikt reguleren, maar tevens ook een barrière vormen voor de rode bloedcellen. Desondanks kan een 

bloedvat beschadigt raken en zal het bloed weg kunnen lekken. Om dit probleem op te lossen, heeft 

ons lichaam een systeem ontwikkeld om bloed van een vloeibare substantie in een vaste substantie om 

te zetten, het bloed stolt, zodat er een korstje kan ontstaan welke het beschadigde bloedvat dicht. In het 

proces van bloedstolling spelen de bloedplaatjes (trombocyten) en stollingseiwitten (stollingsfactoren) 

een belangrijke rol. De stollingsfactoren samen met de bloedplaatjes kunnen dus bloedstolsels maken 

welke ons lichaam nodig heeft om beschadigde bloedvaten te herstellen. Dit proces moet sterk 

gereguleerd worden door ons lichaam. Stolt het bloed niet goed genoeg dan kan er lekkage optreden 

(bloeding), stolt het bloed daarentegen te goed dan kan het bloed in de bloedvaten gaan stollen 

(trombose) en bloedvaten gaan blokkeren.  

Trombose kent twee varianten: het bloed kan stollen in een slagader (arterie) of in een ader (vene). 

Zowel arteriële als veneuze trombose leiden tot een verstoorde bloedsomloop en kunnen 

levensbedreigend zijn. Echter, zijn ze heel erg verschillend van elkaar. Arteriële trombose ontstaat 

meestal door aderverkalking (atherosclerose). Atherosclerose ontstaat door de ophoping van vetachtige 

stoffen in de slagaderwand. Er ontstaat een ontsteking (inflammatie) op de plek waar deze vetachtige 

stoffen zich ophopen en witte bloedcellen gaan op die plek onder de bloedvatwandcellen zitten om de 

schadelijke stoffen op te ruimen. De schadelijke stoffen en witte bloedcellen gaan zich op den duur 

ophopen onder de bloedvatwand en vormen een ontstoken plakkaat (atherosclerotische plaque) in de 

slagader. Het kan voorkomen dat deze plaque kapot gaat waardoor op deze locatie het bloed ineens 

aan alle schadelijke stoffen en opgehoopte witte bloedcellen bloot wordt gesteld. Als dit gebeurd kan 

het bloed spontaan gaan stollen en het stolsel dat wordt gevormd, kan vervolgens een slagader 

blokkeren. Als zo’n blokkade optreedt kan er geen bloed en dus ook geen zuurstof meer komen bij het 

achterliggende weefsel. Dit weefsel raakt hierdoor beschadigd en kan zelfs volledig afsterven. Arteriële 

trombose vindt meestal plaats bij de slagaders die het hart of de hersenen van bloed voorzien en is 

daardoor meestal de oorzaak van een hartinfarct, een TIA (transient inschemic attack; een herseninfarct 

zonder blijvende schade) of een stroke (een herseninfarct met blijvende schade). 



Veneuze trombose, daartegenover, ontstaat in aders en er gaat aan de ontwikkeling van het stolsel een 

heel ander proces vooraf. Veneuze trombose ontstaat meestal doordat het bloed tijdelijk stil komt te 

staan binnen de circulatie. Niet de hele bloedsomloop zal stil komen te staan, maar het bloed kan, 

wanneer het zeer langzaam stroomt, in bijvoorbeeld de kleppen in de aders van je benen of je armen 

lokaal stil blijven staan. Hier gaat vaak een langdurige periode van weinig beweging aan vooraf, denk 

aan lang stilzitten in een vliegtuig. Zodra het bloed lang stilstaat bij zo’n klep in een ader, zal het 

omliggende weefsel langzaam aan alle zuurstof opmaken. Bij een gebrek aan nieuw, vers bloed zal er 

heel lokaal hypoxie optreden. Dit lokale gebrek aan zuurstof zorgt ervoor dat de bloedvatwandcellen 

geactiveerd raken. Een geactiveerde bloedvatwandcel zal stofjes uit gaan scheiden die witte bloedcellen 

lokken (cytokinen en chemokinen). Tevens zal de geactiveerde bloedvatwandcel een specifiek 

bloedstollingseiwit uitscheiden welke von Willebrand factor heet. Von Willebrand factor is een heel 

bijzonder eiwit welke een belangrijke rol speelt in bloedstolling. Dit eiwit heeft de unieke eigenschap dat 

het een soort microscopisch kleine elastiekjes kan vormen in de bloedsomloop die bloedplaatjes 

vangen. De combinatie van witte bloedcellen en von Willebrand factor welke bloedplaatjes vangt creëert 

een situatie in de ader die bloedstollingsfactoren activeert. Hierdoor zal een bloedstolsel ontstaan. 

Zolang het bloedstolsel in de armen of de benen zit, kan het tot verstoppingen op die locatie zorgen, 

met als gevolg het opzwellen van het weefsel dat zich voor het stolsel bevindt. Het bloed kan immers 

niet meer terug stromen naar het hart. Dit kan zeer veel pijn teweeg brengen en ernstige schade 

veroorzaken. Een veneus bloedstolsel kan ook losschieten en ergens anders een blokkade (embolie) 

vormen en daarmee ernstige schade aan longen, hart of hersenen veroorzaken. 

Hoewel er al veel bekend is over het ontstaan van arteriële trombose, is er relatief nog weinig kennis 

van veneuze trombose. Het is bekend dat bloedplaatjes (trombocyten) een grote rol spelen in arteriële 

trombose. De bloedplaatjes geven een arteriële trombus zijn karakteristieke wit/grijze kleur. Een 

veneuze trombus daarentegen heeft een karakteristieke rode kleur, welke veroorzaakt is door de 

massale aanwezigheid van rode bloedcellen (erythrocyten). Wat deze rode bloedcellen doen in deze 

trombus, hoe ze er komen en welke rol van betekenis ze spelen is tot op heden onbekend. 

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op het achterhalen van de rol van rode bloedcellen in veneuze 

trombose. We hebben geprobeerd antwoorden te vinden op vragen als: kunnen rode bloedcellen 

plakken aan de bloedvatwandcellen? Hoe blijven rode bloedcellen in een veneus stolsel zitten? Kunnen 

rode bloedcellen plakken aan bepaalde (stollings)eiwitten? Is er een link tussen rode bloedcellen en het 

stollingseiwit von Willebrand factor? 

In hoofstuk 1 wordt er een korte algemene introductie gegeven over bloedstolling. De rol van 

bloedplaatjes en bloedstollingseiwitten wordt besproken. Tevens bespreken we enerzijds de oorzaken 

van bloedingen en anderzijds het proces van arteriële en veneuze trombose. We hebben ook gekeken 

naar wat er bekend is over de rol van rode bloedcellen in bloedstolling. Vandaaruit is ons onderzoek 

gestart met een aantal onderzoeksvragen welke het eerste hoofdstuk afronden. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de eerste bevindingen van onze studie. Door gebruik te maken van hele kleine 

kamertjes waarin we bloedvatwandcellen afkomstig van navelstrengen van pasgeboren baby’s hebben 

gekweekt, konden we testen hoe bloed reageert onder bepaalde omstandigheden met de 



bloedvatwand. We kwamen tot de conclusie dat onder normale omstandigheden rode bloedcellen niet 

plakken aan de bloedvatwandcellen. Interessant echter, de rode bloedcellen plakken massaal aan de 

bloedvatwand als de bloedvatwandcellen geactiveerd raken en tevens de rode cellen geladen worden 

met calcium. Een dubbele hit leidt dus tot het plakken van rode bloedcellen aan de bloedvatwand. 

Tevens laten we in dit hoofdstuk zien dat de rode bloedcellen plakken aan het eiwit von Willebrand 

factor. Dit eiwit vormt een soort elastiekjes op de bloedvatwandcellen welke de rode bloedcellen vangen. 

Zonder het eiwit von Willebrand factor neemt het aantal rode bloedcellen dat aan de bloedvatwand blijft 

plakken sterk af. Tenslotte laten we ook zien dat rode bloedcellen uit zichzelf aan von Willeband factor 

blijven plakken zonder eventuele hulp van bloedplaatjes. 

Nu we weten dat rode bloedcellen aan von Willebrand factor plakken, willen we ook weten hoe specifiek 

deze interactie is en of deze interactie gebeurd onder een omstandigheid die karakteristiek is voor 

arteriële of voor veneuze trombose. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3. 

Hier hebben we wederom gebruik gemaakt van de kleine kamertjes waar we bloed doorheen hebben 

gepompt, echter hebben we er deze keer voor gekozen om geïsoleerde eiwitten te gebruiken in plaats 

van bloedvatwandcellen. Door deze techniek te gebruiken, hebben we aan kunnen tonen dat rode 

bloedcellen heel specifiek aan von Willebrand factor plakken, maar niet tot nauwelijks aan andere 

eiwitten welke we ter controle hebben getest. Nog belangrijker, we hebben tevens aangetoond dat rode 

cellen steeds prominenter aan von Willebrand factor gaan plakken naarmate het bloed langzamer gaat 

stromen. Wederom konden we dit niet waarnemen als we bloed over controle eiwitten lieten stromen. 

Het langzaam tot niet meer stromen van bloed is karakteristiek voor veneuze trombose. Waar aan de 

andere kant, het steeds sneller stromen van bloed, door een vernauwing van het bloedvat, karakteristiek 

is voor arteriële trombose. Zoals eerder al genoemd bevinden rode bloedcellen zich met name in een 

veneuze trombus en bloedplaatjes met name in een arteriële trombus. Interessant genoeg, in hoofdstuk 

3 laten we zien dat zodra het bloed langzamer gaat stromen de rode cellen aan von Willebrand factor 

gaan plakken. Terwijl als het bloed sneller gaat stromen, bloedplaatjes aan von Willebrand factor gaan 

plakken. Het lijkt er dus op dat we een heel specifiek onderscheid hebben ontdekt tussen veneuze en 

arteriële trombose. Verder hebben we in dit hoofdstuk ook gekeken of we rode bloedcellen konden zien 

plakken aan von Willebrand factor in bloedstolsels van patiënten die een veneuze trombus hadden. 

Verbazingwekkend genoeg leek er een duidelijk patroon in deze stolsels te zitten, waarbij rode cellen 

met elkaar en met fibrine, het eiwit dat bloedstolsels vormt, werden verbonden door von Willebrand 

factor. Rode bloedcellen die binden aan von Willebrand factor lijken dus een belangrijke rol te spelen in 

veneuze trombose. 

Om verder te gaan met ons onderzoek naar het binden van rode bloedcellen aan von Willebrand factor, 

hebben we onderzocht of we aanwijzingen konden vinden of rode bloedcellen ook in de normale 

bloedsomloop von Willebrand factor met zich meedragen. In hoofdstuk 4 is beschreven hoe we rode 

bloedcellen hebben geanalyseerd door middel van een techniek genaamd fluorescent activated cell 

sorting naar de aanwezigheid van von Willebrand factor op hun celmembraan. We hebben geen von 

Willebrand factor op het celmembraan van vers geïsoleerde rode bloedcellen kunnen ontdekken. 

Echter, we hebben wel ontdekt dat een antilichaam tegen von Willebrand factor welke veel wordt 

gebruikt in de medische diagnostiek kruis reageert met bloedgroep A op de rode bloedcellen. Met dit 



antilichaam kun je dus naast bloedplaatjes en bloedvatwandcellen dus ook aan rode bloedcellen een 

labeltje hangen. Dit is iets om rekening mee te houden, wanneer men gebruik maakt van dit antilichaam. 

Hoewel rode bloedcellen in de normale circulatie dus niet aan von Willebrand factor lijken te plakken, is 

er toch een interessante relatie tussen rode bloedcellen en von Willebrand factor. In hoofdstuk 5 

beschrijven we aan de hand van een literatuurstudie de relatie tussen het ABO bloedgroepen systeem 

en von Willebrand factor. Er is een verband tussen bloedgroepen en de hoeveelheid von Willebrand 

factor in de bloedsomloop. Mensen met bloedgroep A, B of AB hebben beduidend meer von Willebrand 

factor in hun bloed dan mensen met bloedgroep O. Diverse studies suggereren dat de variatie van von 

Willebrand factor in het bloed direct afhankelijk is van de bloedgroep van de persoon. Nog interessanter 

is dat enkele studies suggereren dat de ABO bloedgroep van de persoon zelf en niet die van von 

Willebrand factor, welke ook de ABO bloedgroep suikers draagt, bepalend is voor de hoeveelheid von 

Willebrand factor in het bloed. Wat de precieze link is tussen de ABO bloedgroepen en von Willebrand 

factor, blijft vooralsnog onbekend. Echter, wat zeer interessant is, is dat wij aangetoond hebben dat rode 

bloedcellen, welke de voornaamste cellen zijn die de ABO bloedgroepen dragen, aan von Willebrand 

factor kunnen binden, terwijl er tevens een duidelijke link is tussen de ABO bloedgroepen en de 

hoeveelheid von Willebrand factor in het bloed. Hier is dus nog veel ruimte voor toekomstig onderzoek. 

In hoofdstuk 6 vatten we onze bevindingen samen en bediscussiëren we de mogelijke implicaties van 

onze resultaten. Zo komt bijvoorbeeld het mechanisme achter de binding van rode bloedcellen aan von 

Willebrand factor aan bod. Verder gaan we hier dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen 

arteriële en veneuze trombose en gaan we hierbij ook in op de rol van rode bloedcellen in beide 

processen. Tenslotte wordt er voorzichtig gekeken naar mogelijke toepassing van onze bevindingen in 

de kliniek. Ondanks dat onze bevindingen erg basaal zijn er diverse vervolg onderzoeken nodig zijn, 

zouden rode bloedcellen mogelijk een goed doel kunnen zijn om in te grijpen bij het ontstaan of 

voorkomen van trombose. 

Naast het werk dat gericht is op trombose, rode bloedcellen en von Willebrand factor, hebben we tevens 

nog aan twee andere projecten gewerkt. De resultaten van deze projecten zijn opgenomen in de 

appendices. In appendix I is een onderzoek beschreven waarbij we hebben gekeken naar de 

verschillen tussen arteriële en veneuze bloedvatwandcellen. In dit onderzoek hebben we voor het eerst 

de bloedvatwandcellen in een menselijke bloedvatwand op een hoge resolutie in beeld kunnen brengen 

zonder ze eerst uit hun natuurlijke omgeving weg te hebben gehaald. Deze studie heeft aangetoond dat 

er een verschil is in het skelet van cellen (cytoskelet) tussen arteriële en veneuze bloedvatwandcellen. 

Tevens laten we in deze studie zien dat er verschil is in de wijze waarop deze cellen vastzitten aan de 

bloedvaten. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan onze kennis van de bloedvaten en kunnen 

op de lange termijn bijdragen aan studies naar trombose, bloeding en ontsteking. 

Tenslotte hebben we in appendix II onderzocht of rode bloedcellen, die gebruikt worden voor 

bloedtransfusies, kunnen leiden tot het verminderen van de barrière functie van bloedvatwandcellen. In 

deze studie zijn we tot de conclusie gekomen dat de rode bloedcellen, die de bloedbank gebruikt voor 

bloedtransfusies, niet direct leiden tot een verminderde barrière functie van de bloedvatwandcellen. 

Tevens hebben we in deze studie aangetoond dat bij het onderzoek doen naar de barrière functie van 



bloedvatwandcellen, bloedplasma een groot effect kan hebben. Zodra bloed buiten de bloedsomloop 

komt, zal het altijd gaan stollen. Eiwitten die geactiveerd worden tijdens bloedstolling kunnen grote 

effecten uitoefenen op de bloedvatwandcellen. Bloedstolling zal dus altijd voorkomen moeten worden 

als men bloedvatwandcellen buiten het lichaam wilt onderzoeken. Antistollingsmiddelen hebben echter 

ook een sterk effect op de bloedvatwandcellen. De laatste conclusie die we trekken in dit proefschrift is: 

voor het onderzoeken van bloedvatwandcellen in combinatie met bloed zal men altijd moeten proberen, 

om bloedstolling te voorkomen, het juiste anticoagulans te gebruiken zodat de bloedvatwandcellen niet 

worden geactiveerd.  

 


