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TRIP SYMPOSIUM 2018 

Biovigilantie 
In samenwerking met   

Stamcellaboratorium MUMC+ 

Monique Grommé 



Erkenning Orgaanbank 



Wat mogen we doen? 



Geaccrediteerde keten zorg 

COLLECTION        PROCESSING              CLINICAL 
 

Hemodialyse       Stamcellaboratorium                VEA5 

 

 



Waar doen we dat? 

CLEANROOM 

 

 



Waar doen we dat? 

INVRIESRUIMTE 

 

 

 



Wat doen we? 

AUTOLOOG  - 2017 

 

154 HPC-A en 2 HPC-M gecryopreserveerd 

 

821 invrieszakjes 

 

voor 108 patiënten 

 

540 zakjes ontdooid 

 

voor 106 patiënten 

 
© Miltenyi Biotec CryoMACS 



Wat doen we? 

ALLOGEEN HLA-identieke FAMILIEDONOR - 2017 

 

17 stamcelafereseproducten verwerkt voor directe uitgifte 

 

3 producten plasma verwijderd i.v.m. Minor ABO-incompatibiliteit 

 

1 product gesplitst i.v.m. MAJOR ABO-incompatibiliteit 

 

2 deelproducten gecryopreserveerd voor latere toediening 

 



Wat doen we? 

MATCHED UNRELATED DONORS (MUD) - 2017 

 

33 HPC-A en 5 HPC-M bewerkt voor directe uitgifte 

 

6 producten plasma verwijderd i.v.m. Minor ABO-incompatibiliteit 

 

9 deelproducten gecryopreserveerd voor latere toediening 

 

 



Wat doen we? 

CORD BLOODS - 2017 

 

Geen cord blood transplantaties in 2017 

 

 

 

Bron: https://umbilicalstemcellsbanking.wordpress.com/the-story-of-stem-cells-2/why-save-now-2/ 



Wat doen we? 

ALLOGEEN HAPLO-IDENTIEK  - 2017 

 

8 HPC-M en 1 HPC-A verwerkt voor directe uitgifte 

 

5 HPC-M gezuiverd over Optia i.v.m. MAJOR ABO-incompatibiliteit 

 

 

 

Bron: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/1129.jpg  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/1129.jpg


Wat doen we? 

 

 

 

DONOR LYMFOCYTEN INFUSIES - 2017 

 

1 verse TC-A 

 

12 cryo-DLI uit HPC-A 

 

 

Bron: http://www.airicerca.org/blog/2015/11/18/linfociti-t-identificare-le-malattie-prima-del-loro-inizio/ 



Verantwoordelijken 

Program Director Stamceltransplantatie programma 

JACIE inspecteur Clinical 

Processing Facility Medical Director Processing Facility Director 

JACIE inspecteur Clinical and Collection 

JACIE inspecteur Processing 

Verantwoordelijk persoon orgaanbank 



De stamcelanalisten 

Kitty Rood Vanessa Dam Nina Ploegman Séneh Mansour Natascha Weijers 



Wat doen we nog meer? 

PLASMA OOGDRUPPELS - 2017 

 

11.666 flacons = ~ 17,5 liter 

 

247 uitvulsessies 

 

64 patiënten 

   

 

 

 

Valt buiten de erkenning orgaanbank 
 



Weefselvigilantie 

Wettelijk verplicht tot het melden van ernstige bijwerkingen en voorvallen 
 

Sinds 2006 (pilot) melden we aan TRIP (en evt. IGJ (voorheen IGZ)) 



Weefselvigilantie 

MELDINGEN AAN TRIP VIA WEEFSELVIGILANTIE COÖRDINATOR 

 

RAPPORTAGE AAN TRIP VAN GEDISTRIBUEERDE EN 

GETRANSPLANTEERDE AANTALLEN OOK VIA 

WEEFSELVIGILANTIE COÖRDINATOR 

 

WEEFSELVIGILANTIE PLATFORM: 

overleg tussen verantwoordelijk personen orgaanbanken MUMC+, 

betrokkenen weefselinstellingen, bedrijfsjurist en weefselvigilantie 

coördinator 

 

 

 

 

 



Weefselvigilantie 

 

De meeste meldingen aan TRIP/IGJ zijn patient-gerelateerd 

 

Weinig donormeldingen (gelukkig!) 

 

 

 

Verdere behandeling van dit onderwerp door Anne-Marie van Walraven 
 



Inhoud parallelsessie 

 

• titel presentatie Monique Grommé 

 

• Achtergronden bij donor vigilantie 

 

• Cases 



Donor vigilantie? 

 

• Haematopoietische en therapeutische stamcellen 

– Beenmerg 

– Perifere bloedstamcellen 

– Lymfocyten, granulocyten 

 

• Voorvallen 

– Mogelijk gevolg voor patiënt 

 

 

• Bijwerkingen  

– Bij de donor 

 

 

 



Definitie Donorvigilantie* 

 

• Het systematisch monitoren van ongewenste 

bijwerkingen en voorvallen in de gehele keten van 

zorg voor donoren van menselijk lichaamsmateriaal, met 

het doel om de veiligheid en kwaliteit van donatie te 

verbeteren. 

 

 
 

 

 

 

* Afgeleid van definitie Haemovigilance, De Vries et al. Haemovigilance: an effective tool for improving 

transfusion practice. Vox Sanguinis, 2011;100(1):60-67. 



‘Veiligheid en kwaliteit donatie’ 

• Bewaken van veiligheid 

– Verwante & onverwante donors 

– Toepassing van haematopoietische groeifactoren, anesthesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Donatie is niet zonder risico 

• Standaard -> berekend -> verhoogd -> onacceptabel 

• Kennis over de geschiktheid van de donor is 

belangrijk 

  



‘Veiligheid en kwaliteit donatie’ 

• Verbeteren van Kwaliteit 

– Aanpassen procedures op basis van evidence. 

– ‘Rapid alert’ mechanisme, preventieve/corrigerende acties. 

 

 

• Bijdragen aan donorbelang 

– Ethisch aspect: ‘Primum non nocere – First Do No Harm’ 

– Voorlichting op basis van evidence. 

 



Hoe is donorvigilantie geregeld? 

• WHO – Guiding Principle nr 10 
– Noodzaak voor veilige en effectieve procedures voor donors en ontvangers 

– Lange termijn follow up van levende donors om late effecten te registreren 

– Noodzaak voor kwaliteits- en vigilantiesystemen structurele registratie van 
voorvallen en bijwerkingen 

• Op Europees niveau 
– Op dit moment niet vastgelegd in de EU directive 2004/23/EC 

– Common Approach: vrijwillig melden 

• In Nederland 
– TRIP meldsystee voro biovigilantie 

– Niet verplicht door wetgever 

• JACIE 
– Standard B6.3.9: there shall be policies or SOPs for follow-up of donors that 

include routine management and the manament of collection-associated adverse 
events. 



Donorvigilantie melden 

• SAR: Serious Adverse Reaction – een onbedoelde reactie, (…), bij 
de donor (…) in verband met het verkrijgen van lichaamsmateriaal, 
die 

– dodelijk is,  

– levensgevaar oplevert,  

– invaliditeit of arbeidsongeschiktheid veroorzaakt,  

– dan wel leidt tot opname in een ziekenhuis, 

– (of de duur van de ziekte verlengt).  

 

• Direct – korte & lange termijn. 

 

• Is het duidelijk voor donorprofessionals dat het wenselijk is om 
bijwerkingen bij donors te melden? 



 Meldingen en aantallen 

• Informatie met betrekking tot ernstige complicaties bij donoren van 

haematopoietische stamcellen. 

– Maligniteiten / Cardiovasculair / Pulmonaal / Neurologisch / Toxisch / Allergisch / 

Infecties / Overige bijwerkingen 

 

• EU (niet verplicht):     2012-2016: n=231 

• NL (niet verplicht) :     2007-2017: n=22  

– 4 autologe en 9 onverwante donors 

• WMDA (verplicht voor geaccrediteerde reg.) 2013-2016:  n=450 

(alleen onverwante donors) 

 

• Lareb registreert meldingen mbt farmacovigilantie 

– G-CSF (327 onverwachte bijwerkingen gemeld sinds 2001) 

 



(On)volledige rapportage? 



 



Sharing vigilance experience and 
knowledge globally  

- the NOTIFY Project (WHO) 

NOTIFY PROJECT 







Taxonomie meldingen: NOTIFY* 

Level 1 Level2 Level 3 

Donatiecomplicaties Allergische reactie Lokaal 
Systemisch/anafylactisch 

Medicatie gerelateerd G-CSF gerelateerd 

Embolische complicaties Lucht, -  vet, - trombo-embolie 

Excessieve collectie/afname 

Infectie 

Maligniteit 

Diverse complicaties Anaesthetica 

Cardiovasculair, pulmonaal 

Catheterisatie/intubatie 

Gastrointestinaal 

Immunologisch 

Insteekopening /chirurgisch 
gebied 

Metabool 

Neurologisch, psychologisch 

Toxiciteit 

Ongewenste blootstelling aan risico/interventie 

Verrichting  buiten  wettelijk kader 

Vasovagale reacties 

• http://notifylibrary.org/ 

http://notifylibrary.org/
http://notifylibrary.org/
http://notifylibrary.org/


TRIP SYMPOSIUM 2018 
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Casuistiek 

Monique Grommé en Anne-Marie van Walraven 



 

 

 

 

 

Casuistiek 



Casuistiek - I 

 

• Allogene familiedonor, man, 57 jaar.  

– Bij keuring trombocyten 150 x109/L 

– Na aferese trombocyten 30x109/L 

– Na 13 dagen herstel trombocyten 154x109/L 

 

 

 



Casuistiek - I 

• Allogene familiedonor, man, 57 jaar.  

– Bij keuring trombocyten 150 x109/L 

– Na aferese trombocyten 30x109/L 

– Na 13 dagen herstel trombocyten 154x109/L 

 

• Welke vragen hebt u deze casus? 

 

 

 



Casuistiek - I 

• Allogene familiedonor, man, 57 jaar.  

– Bij keuring trombocyten 150 x109/L 

– Na aferese trombocyten 30x109/L 

– Na 13 dagen herstel trombocyten 154x109/L 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 

• Discussie 

– Imputabiliteit? 

– Trombopenie  &  Trombocyten re-infusie? 

– Consequenties donor? 

– Zou je melden? 

 



Casuistiek - II 

• Allogene familiedonor, man, 30 jaar. 

– Voorgeschiedenis: 2005 osteosynthese materiaal in schouder 

– 12 dagen post PBSC donatie abces in schouder, en contralaterale been 

– Staphylococcus aureus gekweekt uit puscollectie schouderkop (transplantaat 

‘schoon’) 

– Volledig herstel 

 



Casuistiek - II 

• Allogene familiedonor, man, 30 jaar. 

– Voorgeschiedenis: 2005 osteosynthese materiaal in schouder 

– 12 dagen post PBSC donatie abces in schouder, en contralaterale been 

– Staphylococcus aureus gekweekt uit puscollectie schouderkop (transplantaat 

‘schoon’) 

– Volledig herstel 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 



Casuistiek - II 

• Allogene familiedonor, man, 30 jr. 

– Voorgeschiedenis: 2005 osteosynthese materiaal in schouder 

– 12 dagen post PBSC donatie abces in schouder, en contralaterale been 

– Staph aureus gekweekt uit puscollectie schouderkop (transplantaat ‘schoon’) 

– Volledig herstel 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 

• Discussie 

– Imputabiliteit? 

– Toename (reeds aanwezige) infectie door gebruik G-CSF 

– Hematogene infectie ontstaan tgv afname 

– Zou je melden? 



Casuistiek - III 

• Allogene familiedonor, vrouw,  

• Diep veneuze trombose (re been) < 6 maanden na donatie 

– Centraal veneuze lijn 

– Opname in ziekenhuis voor onderzoek/behandeling 

– Long embolie 

– Positieve bloed kweek (Staphylococcus aureus) 

 



Casuistiek - III 

• Allogene familiedonor, vrouw,  

• Diep veneuze trombose (re been) < 6 maanden na donatie 

– Centraal veneuze lijn 

– Opname in ziekenhuis voor onderzoek/behandeling 

– Long embolie 

– Positieve bloed kweek (Staphylococcus aureus) 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 



Casuïstiek - III 

• Allogene familiedonor, vrouw,  

• Diep veneuze trombose (re been) < 6 maanden na donatie 
– Centraal veneuze lijn 

– Opname in ziekenhuis voor onderzoek/behandeling 

– Long embolie 

– Positieve bloed kweek (Staphylococcus aureus) 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 

• Discussie 
– Imputabiliteit? 

– Ernstig? 

– Gevolgen voor werkwijze? 

– Zou je melden? 



Casuïstiek – IV 

• Allogene familiedonor, man, 63 jaar. 

– Stamceldonatie 

– 2x DLI donatie: afgekeurd in verband met pancytopenie bij keuring 

– 5 jaar post stamceldonatie diagnose MDS-RAEB 

 



Casuïstiek – IV 

• Allogene familiedonor, man, 63 jaar. 

– Stamceldonatie 

– 2x DLI donatie: afgekeurd in verband met pancytopenie bij keuring 

– 5 jaar post stamceldonatie diagnose MDS-RAEB 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 



Casuïstiek – IV 

• Allogene familiedonor, man, 63 jaar. 

– Stamceldonatie 

– 2x DLI donatie: afgekeurd in verband met pancytopenie bij keuring 

– 5 jaar post stamceldonatie diagnose MDS-RAEB 

 

• Welke vragen hebt u bij deze casus? 

 

• Discussie 

• Imputabilitiet? 

• Ernstig? 

• Heeft dit gevolgen voor de praktijk 

 

 



 

 

 

• Dank voor uw aandacht 

 

– Vragen? 

– Opmerkingen? 

– Aanvullingen? 



 


