
Stolling van het bloed is een natuurlijk proces 
dat wonden herstelt en ons beschermt tegen 
bloedverlies. Maar het proces van stolling 
moet zelf ook worden gestopt, want anders 
ontstaan stolsels in de bloedvaten. Dit gebeurt 

door antistollingstoffen in het bloed. Sommige mensen 
missen deze stoffen, vertelt Van IJzendoorn. “Dat komt 
door aangeboren veranderingen in hun DNA, oftewel 
mutaties. Daardoor verloopt de aanmaak van antistol-
lingsstoffen niet goed. Deze ziekte heet erfelijke trom-
bofilie. In de meest ernstige gevallen worden helemaal 
geen stoffen aangemaakt. Dan ontstaat na de geboorte 
meteen trombose, met heel ernstige gevolgen. Gelukkig 
is dat extreem zeldzaam. De meeste patiënten hebben 
een milde variant. Bij hen komt de ziekte tot uiting na 
bijvoorbeeld een operatie of een zwangerschap.”

Juiste evenwicht houden
Erfelijke trombofilie treft elk jaar ongeveer 120.000 men-
sen, van wie de meesten een milde vorm hebben. Deze 
mensen worden behandeld met injecties met antistol-
lingsmiddelen. Maar het risico daarbij is dat de patiënten 
te veel antistolling binnen krijgen, met kans op spontane 
bloedingen. “Het is lastig om het juiste evenwicht te hou-
den”, stelt Van IJzendoorn. “Zeker bij deze patiënten, die 
hun leven lang deze middelen gebruiken.”

Er zijn inmiddels geneesmiddelen in ontwikkeling die de 
gevolgen van de DNA-mutaties kunnen onderdrukken. 
Van IJzendoorn doet onderzoek met die middelen, die 

geschikt zouden zijn voor ongeveer 10 procent van alle 
patiënten met erfelijke trombofilie. “Deze mensen zou-
den zelf weer antistollingsstoffen kunnen aanmaken.”

Van IJzendoorn wil eerst testen of dat werkt bij patiën- 
ten. Daarvoor heeft hij cellen nodig van de lever. Maar 
die kun je niet zo maar uit de patiënt halen. Hij heeft 
daarom een ingenieuze techniek ontwikkeld om  

lichaamscellen in het laboratorium te kweken en daar 
levercellen van te maken. “We kunnen een stukje mini- 
leverweefsel van een patiënt laten groeien. Dat kunnen 
we blootstellen aan de geneesmiddelen en onderzoeken 
hoe de levercellen van de patiënt er op reageren. Als de 
reactie positief is, kunnen we het geneesmiddel aan die 
patiënt geven. Als de levercellen niet reageren, weten we 
dat het geneesmiddel bij die patiënt geen effect zal heb-
ben. Zo kunnen we de therapie op maat aanbieden.”

Van IJzendoorn is hoopvol dat dit werkt en dat patiënten 
(deels) weer antistollingsstoffen gaan aanmaken. “De 
kans op spontane stolling is dan aanzienlijk minder en 
de kwaliteit van leven van de patiënt zal erg toenemen. 
En als dit werkt, dan is het misschien ook geschikt voor 
andere erfelijke ziekten.”

Crowdfunding
Het onderzoek is bijzonder, net als de manier waarop de 
Trombosestichting er geld voor inzamelt. Namelijk met 
crowdfunding, via de verkoop van de sok die vandaag 
op Wereld Trombose Dag wordt gepresenteerd. De 
opbrengst van de verkoop van deze Steunkous gaat naar 
het onderzoek van Van IJzendoorn. Hij is daar erg blij 
mee: “Elke vorm van financiering van wetenschappelijk 
onderzoek juich ik toe. Crowdfunding is een moderne 
manier om geld in te zamelen. Ik vind dat erg spannend 
want voor mij is het de eerste keer dat mijn onderzoek op 
deze manier wordt gesteund. Wetenschappelijk onder-
zoek is heel duur, en elke bijdrage daarvoor is welkom!”
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Prof. dr. Sven van IJzendoorn, hoogleraar Celbiologie in het UMC Groningen, onderzoekt of de bloedstolling bij mensen met 
erfelijke trombofilie weer in balans kan komen. De Trombosestichting steunt het onderzoek via crowdfunding. 

Bijzondere financiering 
voor bijzonder onderzoek

Prof. dr. Sven van IJzendoorn, UMCG.   Foto: Femmy Weijs
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“ Kom in actie, 
draag de 
STEUNkous!”

“ Kom in actie, 
Ambassadeur Bartho Braat:

Bartho Braat is acteur en onder andere bekend als Jef Alberts uit Goede Tijden, Slechte Tijden. 
Sinds 2012 zet hij zich in als ambassadeur voor de Trombosestichting. 

Vanaf vandaag 
te koop: 

de STEuNkous! 
Geen medische kous, maar een uniek, 

vrolijk en kleurrijk paar sokken die iedereen 
altijd kan dragen. Bij aanschaf van de 
Steunkousen steunt u het trombose-

onderzoek en daarmee de strijd 
tegen tromboseleed. 

kous!
Geen medische kous, maar een uniek, 

vrolijk en kleurrijk paar sokken die iedereen 
altijd kan dragen. Bij aanschaf van de 
Steunkousen steunt u het trombose-

onderzoek en daarmee de strijd 
tegen tromboseleed. 
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