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Overzicht stollingsproducten 2014 
Het najaarsnummer van Faktor bevatte traditioneel het jaarlijks overzicht van de in Nederland in 

gebruik zijnde stollingsproducten, voor met name de behandeling van hemofilie A en B, factor VIII- of 

factor IX remmers, de ziekte van Von Willebrand, evenals enkele minder vaak voorkomende 

stollingsafwijkingen zoals een tekort aan factor VII of factor XIII. Sinds 2009 is het overzicht aan het 

winternummer toegevoegd en uitgebreid met aanvullende informatie over het productieproces van 

recombinant DNA producten. De begeleidende tekst is uitgebreid met een uitleg over de 

vervaardiging van plasmaproducten en recombinant producten. Vanaf 2011 wordt het 

productoverzicht jaarlijks aangepast en is het als pdf-bestand beschikbaar op www.nvhp.nl. Door de 

reorganisatie activiteiten is het eind 2013 niet gelukt het productoverzicht te maken. Dit 

productoverzicht bevat de informatie tot begin 2014. 

 

Uit het TNS NIPO ledentevredenheidsonderzoek is gebleken dat 85% van onze leden op aanraden 

van hun arts hun huidige stollingsproduct is gaan gebruiken. Een mooie score, aangezien een arts goed 

op de hoogte is van de medische situatie van zijn/haar patiënt en een gedegen keuze voor een product 

maakt. Eén derde van onze leden gaf echter aan het niet prettig te vinden dat zij geen rol of een kleine 

rol spelen bij de keuze voor een bepaald stollingsproduct. De meest genoemde redenen waarom de rol 

beperkt blijft is gebrek aan productkennis; het is nog steeds opportuun dat wij onze leden jaarlijks blijven 

informeren over de op de Nederlandse markt aanwezige stollingsproducten. 

 

Wij merken op dat het overzicht alfabetisch gerangschikt is op naam van de fabrikant of leverancier. Het 

eerst genoemde product geniet dus niet de voorkeur boven het tweede en derde product. Welk product 

de voorkeur geniet in een bepaalde situatie moet onderwerp van gesprek zijn tussen arts en patiënt. 

Het bestuur van de NVHP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden in dit 

overzicht. Vrijwel alle in dit overzicht genoemde producenten en distributeurs verstrekken hiervoor 

jaarlijks de informatie. 

 

Het overzicht 

Van boven naar beneden is, voor zover van toepassing voor het betreffende product en voor zover 

informatie beschikbaar is, in het overzicht aangegeven: 

• De naam van het product 

• De naam van de fabrikant of leverancier van het product 
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• Het productieproces met de productiemethode van het betreffende product, waarbij zowel de 

gebruikte zuiveringsmethode als de gebruikte methode om virussen onschadelijk te maken worden 

genoemd. 

• Informatie over het type donor (betaald/onbetaald) indien van toepassing. 

• Het toedieningsvolume en de beschikbare sterktes (IE). 

• De prijs per één internationale eenheid stollingsfactor. 

• De houdbaarheid. 

 

Aan het eind van het overzicht is een adressenlijst van producenten, importeurs en andere relevante 

organisaties opgenomen. 

 

Betaalde versus onbetaalde donoren 

Vanaf 1 januari 2005 is het niet meer verplicht voor fabrikanten op de buitenverpakking van 

plasmaproducten te vermelden of gebruik is gemaakt van plasma van betaalde donoren. Op basis van 

het feit dat deze vermelding geen gezondheidsinformatie is, mag het conform EU regels niet op het etiket 

worden vermeld. Het ministerie van VWS heeft de verplichting om dit te vermelden zodoende in 2005 

opgeheven. In mei 2009 stelt de minister, in een antwoord aan de Tweede Kamer, dat er geen reden is 

om te twijfelen aan de veiligheid van plasmageneesmiddelen op de Nederlandse markt, afkomstig van 

betaalde donoren. 

 

Internationale marktsituatie 

In het afgelopen jaar zijn er geen tekorten geweest in zowel plasma als recombinantproducten. 

 

Verbruik van factor VIII en IX in Nederland 

Gegevens over het totale verbruik van factor VIII en factor IX in Nederland zijn niet beschikbaar, 

omdat er geen nationale registratie plaatsvindt.  

  

Virusveiligheid 

In het verleden zijn mensen met hemofilie door het gebruik van stollingsproducten bereid uit plasma 

besmet geraakt met virussen. Ongeveer vijf procent van de mensen met hemofilie in Nederland is 

blijvend besmet geraakt met het hepatitis B-virus, 80 tot 90 procent met het hepatitis C-virus en 13 

procent met HIV. Tegenwoordig is door middel van het testen van donoren op hepatitis B-virus, hepatitis 

C-virus en HIV (aids) en de bereidingsmethode van de betreffende producten de kans op een 

virusinfectie vrijwel 
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uitgesloten. Bij de bereiding wordt gebruik gemaakt van virusinactivatiemethoden, zoals hittebehan-

deling, pasteurisatie, chemische inactivatie of de Solvent Detergent methode, waardoor na de donor-

test eventueel nog aanwezige virussen alsnog onschadelijk worden gemaakt. Door de combinatie van 

deze maatregelen - donortests en virusinactivatie - mogen de in dit overzicht genoemde geregi-

streerde stollingsproducten, de zogenoemde lang houdbare bloedproducten, als veilig worden be-

schouwd voor het hepatitis B-virus, het hepatitis C-virus en HIV. Dit geldt zowel voor de uit bloed-

plasma bereide producten als voor de recombinant factor VIII-producten waarin nog menselijk of 

dierlijk bloedplasma (met name albumine) is gebruikt. 

 

Prionveiligheid 

Afwijkende prioneiwitten kunnen bij de mens een menselijke variant van BSE (de ziekte van Creutz-

feldt-Jakob) veroorzaken. Sinds eind jaren negentig zijn laboratoriummethoden beschikbaar, waar-

mee de effectiviteit van prionverwijdering door verscheidene stappen in de productieprocessen 

van de huidige stollingsproducten is aangetoond. Bloedtests voor de detectie van vCJD-prionen 

zijn in ontwikkeling, maar het op de markt komen daarvan zal zeker nog enkele jaren op zich laten 

wachten. 

 

NAT/PCR testen 

Een belangrijke ontwikkeling en tegenwoordig routine, is het testen van het donorbloed op de aan-

wezigheid van viraal genetisch materiaal van de belangrijkste virussen, met de zogenaamde NAT (nu-

cleid acid amplification technique) of PCR (polymerase chain reaction). Al het bloed waar ook maar 

enig viraal genetisch materiaal wordt aangetroffen wordt direct uitgesloten van verdere verwerking 

en kan dus niet gebruikt worden voor bloed- en plasmaproducten. Deze techniek heeft bewezen zeer 

effectief te zijn. 

 

Windowdonaties 

De kans op een met bloed overdraagbare virusinfectie is het grootst voor gebruikers van de zoge-

noemde kort houdbare bloedproducten, dat wil zeggen bloedproducten zoals rode cellen en bloed-

plaatjes die geen virusinactiverende stap kunnen ondergaan en kort na de afname van het bloed bij 

de donor aan een patiënt worden toegediend. De betreffende donoren worden getest op de aanwe-

zigheid van virussen, maar het kan in deze situatie voorkomen dat een donor kort voor de donatie 

besmet is geraakt met een virus. De test op een virus is dan nog niet geheel betrouwbaar; het duurt 

meestal enkele dagen tot weken na besmetting totdat een virusinfectie in het bloed aantoonbaar 

is. Voor qFFP (quarantaine fresh frozen plasma) wordt een quarantaine periode van zes maanden 
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aangehouden. qFFP wordt pas na zes maanden en als de donor voor zijn volgende donatie negatief 

getest is, beschikbaar gesteld voor gebruik in de kliniek. 

 

Registratie van stollingsproducten 

De meeste in dit artikel genoemde stollingsproducten zijn officieel geregistreerd door het College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen. Registratie van een uit menselijk bloed bereid product of een re-

combinant product wil zeggen dat de registratiehouder (veelal de producent van het product; dit 

hoeft echter niet altijd het geval te zijn) een vergunning heeft om het product op de markt te bren-

gen. Wanneer een stollingsproduct nog niet op de markt is toegelaten, dat wil zeggen niet geregi-

streerd is, maar er wel behoefte aan bestaat, moet door de voorschrijvende arts een zogeheten be-

wustheidsverklaring worden getekend. Met deze verklaring geeft de arts aan te weten dat het een 

niet officieel op de markt toegelaten product betreft en dat de arts zich bewust is van de hieraan mo-

gelijk verbonden risico´s. Door deze verklaring neemt de arts de verantwoordelijkheid voor het 

gebruik van het product op zich. Vanzelfsprekend zal de arts hierover vooraf de betrokken patiënt of 

diens ouders informeren en om toestemming vragen. Voor alle in dit overzicht genoemde 

stollingsproducten geldt dat een nauwkeurige registratie van chargenummers en verbruik dient 

plaats te vinden, evenals van de eventuele bijwerkingen. Enerzijds is dit de taak van de producent in 

het kader van de aan producenten gestelde eisen op het terrein van de Pharmacovigilance, ander-

zijds betreft het hier ook taken van het ziekenhuis, de ziekenhuisapotheker, de behandelaar en de 

patiënt. 

 

Factor VIII-remmers 

Een belangrijk thema bij de behandeling van patiënten met hemofilie A is de vorming van zoge-

noemde remmers, in het Engels inhibitors genoemd. Remmers zijn antistoffen die het lichaam aan-

maakt tegen het, voor de hemofilie A-patiënt, lichaamsvreemde toegediende stollingsproduct. 

Het aanmaken van de antistoffen kan zich voordoen zowel na het gebruik van een uit plasma 

gewonnen factor-product als na het gebruik van een recombinant factorproduct. Het ontstaan van 

deze remmers is de ernstigste complicatie van de hemofiliebehandeling. De remmers 

neutraliseren de toegediende factor VIII zodat dit niet of minder effectief werkt. Mensen met hemo-

filie worden niet met een remmer geboren. Remmers kunnen ontstaan nadat de patiënt een aantal 

keren met factor VIII is behandeld (meestal na de eerste tien tot vijftien toedieningen van een stol-

lingsproduct en in 95% van de gevallen binnen de eerste 50 toedieningen). De ontwikkeling van deze 

remmers komt voornamelijk voor bij jonge kinderen met een ernstige vorm van hemofilie A, die niet 

eerder zijn behandeld. Tot nog toe zijn er verscheidene patiënt- en behandelingsgerelateerde 
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risicofactoren beschreven die het risico van remmervorming kunnen verhogen. Voorbeelden hiervan 

zijn aanwezigheid van een ernstige vorm van hemofilie A, het vóórkomen van remmers in de familie, 

grote afwijkingen in het factor-gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van factor VIII in het li-

chaam en geen of een beperkt aantal eerdere toedieningen van factor VIII. Daarnaast lijkt een vroege 

start van profylactische behandeling de kans op remmerontwikkeling te verkleinen. De aanwezigheid 

van remmers kan in een bloedmonster worden bepaald met een zogenoemde Bethesda-test. Men-

sen met hemofilie A die een remmer ontwikkelen voelen zich niet ziek. Wel hebben ze (vaak) meer 

last van de gevolgen van bloedingen. De aanwezigheid van een remmer maakt het lastiger om bloe-

dingen te behandelen en om deze onder controle te krijgen. Dit uit zich in een toename van het 

aantal en de ernst van de bloedingen. Patiënten met een hoge concentratie remmers in het bloed 

hebben een verhoogd risico op ernstige bloedingen en gewrichtsschade omdat de bloedingen niet of 

niet goed reageren op standaardtherapie. De behandeling van patiënten met een remmer is tweele-

dig: Enerzijds moet worden geprobeerd de remmer te doen verdwijnen door middel van immuun-

tolerantieinductie. Hierbij zijn twee behandelingsschema’s mogelijk, namelijk een laaggedoseerd 

en een hooggedoseerd schema. Door een dergelijke behandeling raakt het afweersysteem van 

de patiënt als het ware gewend aan de toegediende stollingsfactor en gaat het de toegediende factor 

niet langer beschouwen als lichaamsvreemd. Daardoor stopt of vermindert de aanmaak van rem-

mers. Anderzijds dienen bloedingen te worden behandeld. Patiënten met een aangetoonde lage 

remmerconcentratie in het bloed kunnen bij bloedingen vaak nog wel worden behandeld met hoge 

doseringen stollingsfactor. De aanwezige remmers kunnen bij hoge doseringen namelijk niet alle fac-

tor neutraliseren. Bij hoge remmerconcentraties kunnen bloedingen alternatief worden behandeld 

met geactiveerd protrombinecomplex of recombinant factor VIIa. De therapiekeuze voor de behan-

deling van bloedingen hangt af van de eigenschappen van de remmer en van de ernst en de locatie 

van de bloeding. Let op: bovenstaande tekst is van toepassing op patiënten met hemofilie A. Rem-

mende antistoffen komen bij hemofilie B veel minder vaak voor dan bij hemofilie A, namelijk 

minder dan 5%. Remmers bij de ziekte van Von Willebrand zijn ook veel zeldzamer dan bij hemofilie 

A, ongeveer 8-14% van de patiënten met Von Willebrand-ziekte type 3. Hierdoor is er minder kennis 

over bijvoorbeeld risicofactoren voor het ontstaan van een remmer. Er zijn echter aanwijzingen dat 

een groot gendefect bij hemofilie B het risico van een remmer verhoogt. 

 

Vervaardiging van plasmaproducten door Sanquin Bloedvoorziening 

Ieder jaar ontvangen ongeveer 300.000 patiënten in Nederland een bloedproduct. Dit kan variëren 

van bloed voor transfusie bij een operatie tot geneesmiddelen voor de behandeling van bloedziek-

ten. Het bloed van donoren is de onmisbare basis voor de bereiding van de diverse bloedproducten. 
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Bij het geven van bloed staat altijd de veiligheid centraal: zowel voor de donor als voor de patiënt die 

het bloedproduct krijgt toegediend. Op deze veiligheid is het werving en selectiesysteem gericht. 

In Nederland staat een donor zijn bloed vrijwillig en belangeloos af, zonder hiervoor enige financiële 

vergoeding te krijgen. In Nederland is dat het belangrijkste basisprincipe van de bloeddonatie. Men-

sen die voor het geven van bloed betaald willen worden, of die uitsluitend geïnteresseerd zijn in de 

uitslagen van de tests op infectieziekten, mogen geen donor zijn. Daarnaast zijn er mensen die om 

medische redenen beter geen bloed kunnen afstaan of waarbij het risico is verhoogd van de aanwe-

zigheid van infectieziekten die via het bloed worden overgedragen. Al deze aspecten komen aan de 

orde bij het werven en selecteren van donoren, en opnieuw bij de medische keuring. In Nederland is 

in de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv) geregeld dat de Stichting Sanquin Bloedvoorziening 

(afgekort als Sanquin) verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening. Dat betekent dat Sanquin zorgt 

voor de jaarlijkse raming van de behoefte aan bloed en bloedproducten in Nederland, het inzamelen 

van bloed en het bereiden en afleveren van bloed en bloedproducten. De Sanquin bloedbank heeft in 

Nederland bij wet als enige de zorg voor de bloedinzameling. Het bloed wordt gescheiden in concen-

traten van rode bloedcellen en bloedplaatjes en in plasma. De bloedcellen en een deel van het 

plasma levert de bloedbank direct aan de ziekenhuizen. Het grootste deel van het plasma gaat naar 

Sanquin Plasmaproducten. Deze divisie bereidt uit dit plasma diverse geneesmiddelen.  

 

Plasmaproducten 

Het grootste deel van het plasma verwerkt Sanquin tot plasmaproducten, ook wel de lang houdbare 

bloedproducten genoemd. Onder de plasmaproducten vallen belangrijke geneesmiddelen zoals 

stollingsfactoren. De productie voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid en effici-

ëntie. Per jaar verwerkt de productiefabriek bijna 300.000 liter plasma. De productie van plasmapro-

ducten verloopt via een uitgebalanceerd proces dat ‘plasmafractionering’ wordt genoemd. Sanquin is 

lid van de ‘International Plasma Fractionation Association’ (IPFA). In deze organisatie zijn de produ-

centen van plasmaproducten verenigd die op non-profit basis werken. De aangesloten instellingen 

maken alleen gebruik van bloed en plasma afkomstig van vrijwillige, niet betaalde donoren.  

 

Plasmafractionering 

Plasmafractionering bestaat uit een lange reeks van nauwkeurig gecontroleerde stappen, waarbij 

elke stap leidt tot een tussenproduct. Elk tussenproduct wordt verder behandeld totdat het geschikt 

is om als geneesmiddel aan patiënten toe te dienen. Sommige eiwitten komen in grote hoeveelhe-

den voor in het plasma. Albumine heeft bijvoorbeeld een concentratie van ongeveer 40 gram per li-
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ter. Andere eiwitten komen echter in heel lage concentraties voor. Zo is er veel minder dan één milli-

gram stollingsfactor VIII aanwezig in een liter plasma. Voor het bereiden van een partij plasmapro-

ducten voegt Sanquin het plasma van 6000 donaties samen tot zogenaamde plasmapools. Het ver-

werken van plasma tot eindproduct duurt gemiddeld negen tot tien weken. Dit is de fysieke door-

looptijd, de tijd die nodig is om het product te vervaardigen en de kwaliteit te controleren. Omdat 

Sanquin daarnaast ook rekening moet houden met de opslag van plasma voor virusveiligheid en 

voorraadbeheer, duurt het uiteindelijk ongeveer een half jaar na de donatie van het bloed of plasma, 

voordat het plasmaproduct daadwerkelijk beschikbaar is. 

 

Stollingsfactoren 

Sanquin Plasmaproducten krijgt het plasma in bevroren toestand van de Sanquin bloedbank. Het 

fractioneringsproces begint met het opwerken van dit bevroren plasma. De eerste stappen leveren 

drie bloedstollingsproducten op: stollingsfactor VIII, stollingsfactor IX en protrombinecomplex. 

Het plasma wordt op een speciale, gecontroleerde wijze ontdooid, de zogenaamde koudeprecipita-

tie. Door het plasma langzaam te ontdooien bij een temperatuur vlak boven het vriespunt ontstaat 

een neerslag, het cryoprecipitaat. In deze neerslag bevinden zich stollingseiwitten. Het eerste eiwit 

dat op deze wijze wordt verkregen is de stollingsfactor VIII. Dit is één van de stollingsfactoren die sa-

men met de andere stollingsfactoren zorgen voor het stollen van bloed. Stollingsfactor VIII is be-

stemd voor mensen met een tekort aan dit eiwit, de hemofilie A patiënten. Het plasma boven het 

cryoprecipitaat is het zogenaamde cryo-arme plasma. Dit plasma vormt de basis voor de productie 

van stollingsfactor IX en protrombinecomplex. Stollingsfactor IX is het stollingseiwit dat ontbreekt bij 

mensen die lijden aan de bloedstollingsziekte hemofilie B. Protrombinecomplex is een combinatie 

van de stollingsfactoren II, VII, IX en X. Dit concentraat is vooral geschikt om ontstolde trombosepati-

ënten met een bloeding te behandelen. 

 

Vervaardiging van recombinante stollingsfactoren 

Sinds de jaren ’90 zijn in Nederland stollingsfactoren beschikbaar die volgens recombinante tech-

nieken worden gemaakt. In tegenstelling tot stollingsfactor uit plasma worden recombinante 

stollingsfactoren niet gezuiverd uit het plasma van donoren. Voortgang in de recombinante techniek 

maakt het mogelijk dat er steeds minder plasma gebruikt hoeft te worden. Inmiddels gebruikt een 

groot deel van alle mensen met hemofilie A of B in Nederland een recombinant product. Deze stol-

lingsfactoren worden als volgt gemaakt: 
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Het driestappenprocedé 

Om een recombinant stollingsproduct te maken worden globaal drie stappen onderscheiden. In de 

eerste stap worden cellen uit een speciale cellijn, die de gewenste stollingsfactor kunnen aanmaken, 

‘opgekweekt’ (vermenigvuldigd), waarbij deze cellen stollingfactor maken. Vervolgens wordt de ge-

maakte stollingsfactor gezuiverd om in de derde stap in een flacon te eindigen en zo zijn definitieve 

vorm te krijgen. Voordat het driestappenprocedé echter in werking kan worden gezet, zijn cellen no-

dig die zo aangepast zijn dat zij de gewenste stollingsfactor kunnen maken. Omdat het stollingseiwit 

een zeer complexe structuur heeft, is het alleen mogelijk om dierlijke cellen het stollingseiwit te 

laten maken. De gebruikte cellen zijn afkomstig van een cellijn die zijn oorsprong gevonden heeft in 

hamsters (de CHO (Chinese Hamster Ovary (ovarium)) cellen, ofwel de BHK cellen (Baby Hamster Kid-

ney (nier)) cellen). Beide cellijnen zijn al enkele decennia lang in gebruik voor zowel het wetenschap-

pelijk onderzoek, als voor de productie van andere recombinante eiwitten (waaronder het bekende 

Erythropoëtine, of EPO). Beide zijn dus uitgebreid getest en gekarakteriseerd. 

De cellijn bevat een stukje DNA waarop de genetische code voor het te maken menselijk stollingsei-

wit staat. Nadat juist die cellen zijn uitgezocht die het best de gewenste stollingsfactor maken en 

goede andere karakteristieken (zoals hun groeivermogen) bezitten, worden ze vermenigvuldigd, nog-

maals gecontroleerd en ingevroren. Deze sets ingevroren cellen worden de Master Cell Bank (MCB) 

genoemd en vormen de basis voor de te maken stollingsfactor. Vanuit de MCB wordt de Working 

Cell Bank (WCB) gemaakt, dit is de productie celbank. De cellen in de WCB zijn gelijk aan de cellen in 

de MCB en vormen het startpunt voor het productieproces van een recombinante stollingsfactor. 

 

Stap 1: De stollingsfactor wordt gemaakt 

Vanuit de Working Cell Bank worden enkele cellen genomen die de stollingsfactor moeten gaan pro-

duceren. Een kleine hoeveelheid cellen uit de WCB wordt ontdooid en samen met verschillende voe-

dingsstoffen (humane albumine dan wel vegetatiestoffen) opgekweekt in steeds grotere volumes. 

Dit proces wordt ook wel ‘fermentatie’ genoemd. Eerst groeien de cellen in een kleine flacon, vervol-

gens in glazen flessen om uiteindelijk in grote tanks de laatste fase van het fermentatieproces te 

doorlopen. Tijdens het gehele fermentatieproces maken de cellen stollingsfactor. 

 

Stap 2: De stollingsfactor wordt gezuiverd 

De zuiveringsstap is bedoeld om [1] de producerende cellen, de voedingsstoffen en andere onzuiver-

heden (bijvoorbeeld andere eiwitten en stukjes DNA) te scheiden van de stollingsfactor, [2] de stol-

lingsfactor sterker te concentreren en [3] eventuele virussen te verwijderen of te inactiveren. 
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Eerst wordt de vloeistof met daarin de geproduceerde stollingsfactor door een relatief grof filter ge-

filterd om onder andere de producerende cellen te verwijderen. Vervolgens vindt een aantal verdere 

zuiveringsstappen plaats, meestal verschillende soorten ‘chromatografie’. Bij chromatografie wordt 

de vloeistof waarin de stollingsfactor aanwezig is door een grote kolom geleid waarin zich een poreus 

materiaal bevindt dat onder bepaalde omstandigheden eiwitten kan binden. Afhankelijk van die pro-

cesomstandigheden wordt de gewenste stollingsfactor gebonden en andere eiwitten en verontreini-

gingen niet. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde ‘immuno-affiniteitschromatografie’, waarbij 

zich in de buis antistoffen bevinden die de stollingsfactor aan zich kunnen binden. Op deze manier 

blijft de stollingsfactor in de buis achter, terwijl andere bestanddelen door de buis heen kunnen 

stromen. Vervolgens wordt de veelgebruikte methode van de ‘ionenuitwisselingschromatografie’ 

gebruikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van binding van eiwit via elektrostatische interacties, waar-

door alleen de stollingsfactor overblijft. Het doel van de verschillende zuiveringsstappen is om uitein-

delijk alleen de FVIII dan wel FIX, zo zuiver mogelijk, over te houden. Tot slot vindt een virus-inactiva-

tiestap plaats. In de meeste gevallen gaat dit volgens het ‘Solvent/Detergent’-principe. Dit is een 

combinatie van een organisch oplosmiddel (vergelijkbaar met wasbenzine) en een zeep (detergent) 

die de vetachtige mantel van virussen kapot maakt. Zonder dit vetomhulsel gaan deze virussen dood. 

Doordat virussen met een vetomhulsel zonder dit omhulsel niet kunnen leven, worden ze gedood. 

Het oplosmiddel (de ‘Solvent’) vereenvoudigt de reactie tussen de Detergent en het vetomhulsel. 

Ongeacht de generatie waartoe een stollingsproduct behoort (hierover later meer) is een virusinacti-

vatiestap door de regelgevende instanties vereist. Uiteindelijk wordt een oplossing met een zeer 

hoge concentratie stollingsfactor verkregen. Echter, om de stollingsfactor te kunnen bewaren om 

later toe te kunnen dienen is nog een laatste stap nodig.  

 

Stap 3: De stollingsfactor krijgt zijn definitieve vorm 

In de laatste stap, ook wel de ‘formulering’ genoemd, wordt de stollingsfactor tot de juiste hoeveel-

heid klaargemaakt om bewaard en later toegediend te kunnen worden. Eerst wordt de concentratie 

van de juiste flaconafvulling bepaald en afgevuld. Hierna wordt het stollingseiwit voor langere houd-

baarheid van het product gevriesdroogd. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de stollingsfactor zijn 

specifieke activiteit behoudt. Daarom wordt het stollingseiwit eerst gestabiliseerd met een hulpstof, 

de stabilisator. Vervolgens wordt de oplossing in flesjes gedaan en gevriesdroogd; de stollingsfactor 

heeft nu de vorm zoals u hem kent. 
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Eerste, tweede en derde generatie 

Ontwikkelingen binnen het productieproces van recombinante stollingsproducten hebben ertoe ge-

leid dat er een onderscheid in zogenaamde ‘generaties’ wordt gemaakt. De generatie waartoe een 

recombinante stollingsfactor behoort, is gekoppeld aan het gebruik van menselijke of dierlijke plas-

macomponenten tijdens de verschillende stappen van het productieproces (celkweek, zuivering en 

stabilisering). Producten uit de eerste generatie maakten in alle drie de productiestappen gebruik 

van menselijke dan wel dierlijke plasmacomponenten. Zo bevat het groeimedium voor de cellen tij-

dens de fermentatie menselijk albumine, worden de antistoffen die tijdens de zuivering gebruikt 

worden op eenzelfde manier geproduceerd en wordt menselijk albumine als stabilisator van het stol-

lingseiwit gebruikt voordat het gevriesdroogd wordt. Producten uit de eerste generatie zijn in Neder-

land inmiddels niet meer verkrijgbaar. Producten uit de tweede generatie maken voor het stabilise-

ren van het stollingseiwit gebruik van een synthetische stabilisator; menselijk albumine is dus vervan-

gen. Tevens wordt er in het zuiveringsproces (stap 2) geen gebruik meer gemaakt van albumine. 

Tijdens het opkweken van de stollingsfactor-producerende cellen en/of de antistoffen, worden nog 

wel plasmacomponenten van menselijke afkomst gebruikt. Producten uit de derde generatie 

maken in het geheel geen gebruik meer van menselijke dan wel dierlijke plasmacomponenten tijdens 

het gehele productieproces. Er kan natuurlijk niet worden vermeden dat er nog steeds gebruik wordt 

gemaakt van dierlijke cellen, die niet-menselijke eiwitten bevatten en aanmaken. 

Er kan zodoende gesproken worden over een theoretisch voordeel ten aanzien van de veiligheid. 

Men kan niet zomaar stellen dat de veiligheid van een recombinant factor VIII product gekoppeld is 

aan het gebruik van menselijke plasmacomponenten tijdens de verschillende stappen van het pro-

ductieproces. Er is namelijk nog geen enkel bevestigd geval van overdracht van ziekteverwekkers 

zoals virussen, door een eerste- of tweede generatie recombinant product bij hemofiliepatiënten 

voorgekomen in de meer dan tien jaar dat ze reeds worden gebruikt, waarin meer dan 20 miljard 

eenheden zijn geïnjecteerd.  

 
 



 

Hemofilie A: uit bloed bereide producten 
Product Haemate P  Octanate Wilate Aafact 

Fabrikant CSL Behring  Eurocept/Octapharma Eurocept/Octapharma Sanquin 

 

Productieproces 

 
Methode Multipele precipitatie Ionenuitwisseling chromatografie Multipele precipitatie, 

Chromatografische reinigingsstappen 

Immuno-affiniteits chromatografie 

Ionenuitwisselingschromatografie 

Virusinactivatie/verwijdering Pasteurisatie 

 

Solvent/Detergent, droge verhitting 100°C 

30 min 

Solvent/Detergent, droge verhitting 100°C 2 

uur 

Solvent/Detergent 

Donorinformatie Niet geremunereerde **/ 

Onbetaalde Amerikaanse/Duitse donoren 

Onbetaalde/Betaalde 

Europese/Amerikaanse donoren 

Onbetaalde Europese/Amerikaanse 

donoren 

Onbetaalde Nederlandse donoren 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 5/10/15 ml 5/10 ml 5/10 ml 5/10 ml 

Beschikbare sterktes(IE) 250/500/1000 (FVIII) 250/500/1000 450/900 500/1000 

Prijs per eenheid FVIII 0.88 euro 0.83 euro 0.81 euro 0.8476 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) - 24 maanden 36 maanden 36 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 36 maanden * - 2 maanden * 2 maanden * 

 

* Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. Na deze periode mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of 

weggegooid. 

** Maximale vergoeding van € 25, gebaseerd op een onkostenvergoeding. 
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Hemofilie A: recombinant DNA producten 
Product ADVATE KOGENATE Bayer Helixate NexGen Refacto AF FuseNGo 

Fabrikant Baxter Bayer CSL Behring Pfizer 

 

Productieproces 

 
Gebruikte cellijn Chinese Hamster Ovary  

cells (CHO) – FL *  

Baby Hamster Kidney 

cells (BHK) – FL * 

Baby Hamster Kidney cells (BHK) – FL * Chinese Hamster Ovary cells (CHO) – BDD * 

Bloedcomponenten gebruikt in: 

- Voeding celkweek 

- Stabilisering met eiwit 

 

Nee  

Nee (trehalose) 

 

Ja, humaan albumine 

Nee (saccharose) 

 

Ja, humaan albumine  

Nee (saccharose) 

 

Nee  

Nee (saccharose) 

Virusinactivatie/verwijdering Solvent/Detergent  

Chromatografie 

Solvent/Detergent 

Chromatografie 

 

Solvent/Detergent  

Chromatografie 

Solvent/Detergent  

Nanofiltratie 

Chromatografie (synthetisch ligand i.p.v.  

monoclonaal antilichaam) 

Generatie 3 de 2 de 2 de 3 de 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 5 ml  2.5/5 ml 2.5/5 ml 4 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 250/500/1000/1500/2000/3000 250/500/1000/2000/3000 *** 250/500/1000/2000 250/500/1000/2000 

Prijs per eenheid FVIII 0.954 euro  0.954 euro 0.95 euro 0.94 euro 

 

Houdbaarheid** 
 

Gekoeld (2-8 °C) 24 maanden 30 maanden 30 maanden 36 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 6 maanden *** 12 maanden *** 12 maanden *** 3 maanden *** 

 

* FL = full length factor VIII molecuul; BDD = B-domeinloos factor VIII molecuul. 

** Van ongeopende verpakkingen. 

*** Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. Na deze periode mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt 

of weggegooid. 
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Hemofilie A: niet uit bloed bereide producten 
Product Minrin injectievloeistof Octostim neusspray Octostim injectievloeistof 

Fabrikant Ferring Ferring Ferring 

Werkzame stof DDAVP, desmopressine * DDAVP, desmopressine * DDAVP, desmopressine * 

 

Productieproces 

 
DDAVP of desmopressine is een synthetisch hormoon dat de afgifte van de eigen stollingsfactoren factor VIII en Von Willebrand factor stimuleert. 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 1 ml neusspray 1/2 ml 

Samenstelling 4 μg/ml 150 μg/pufje 15 μg/ml 

Prijs  169.66 euro ** 31,94 euro*** 928.40 euro **** 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) 48 maanden 24 maanden 48 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) - 24 maanden - 

 

* DDAVP kan met Minrin injectie intraveneus of intramusculair worden toegediend, met Octostim neusspray via de neus en met Octostim injectie subcutaan of intraveneus. 

** Bevat 10 ampullen à 1 ml. De dosis Minrin® en daarmee de prijs van intraveneuze behandeling is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de betreffende patiënt. 

*** Dit is de prijs per behandeling (2x150 μg). 

**** Bevat 10 ampullen à 2 ml. 
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Hemofilie B: uit bloed bereide producten 
Product Immunine  Mononine Nanotiv Nonafact 

Fabrikant Baxter CSL Behring Eurocept/Octapharma Sanquin 

 

Productieproces 

 
Methode Ionenuitwisseling en  

Hydrofobe interactie chromatografie 

Immuno-affiniteitschromatografie Ionenuitwisseling chromatografie  

Heparin-affiniteits chromatografie 

Immuno-affintiteitschromatografie 

Hydrofobe interactie 

Virusinactivatie/verwijdering Hittebehandeling  

Solvent/Detergent 

Monoclonaal NaSCN-incubatie  

Dubbele nanofiltratie 

Solvent/Detergent  

Nanofiltratie 

Solvent/Detergent 

Nanofiltratie 

Donorinformatie Onbetaalde Europese donoren 

 

Niet geremunereerde Amerikaanse  

donoren** 

Onbetaalde Europese & Amerikaanse  

donoren 

Onbetaalde Nederlandse donoren 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 5 (600)/10 (1200) ml  10 ml 10 ml 5/10 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 600/1200  1000 500/1000 500/1000 

Prijs per eenheid FIX 0.93 euro  0.90 euro 0.84 euro 0.8551 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) 24 maanden 24 maanden 36 maanden 24 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 3 maanden  1 maand* 1 maand - 

 

* Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. Na deze periode mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of 

weggegooid. 

** Maximale vergoeding van € 25, gebaseerd op een onkostenvergoeding. 

 

 



   

Productoverzicht 2014          17 

Hemofilie B: recombinant DNA producten 
Product BeneFIX 

Fabrikant Pfizer 

 

Productieproces 

 
Gebruikte cellijn Chinese Hamster Ovary cells (CHO)  

Bloedcomponenten gebruikt in: 

- Voeding celkweek 

- Stabilisering met eiwit 

 

Nee  

Nee (saccharose) 

Virusinactivatie/verwijdering Chromatografie, nanofiltratie 

Generatie 3 de 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 5 ml  

Beschikbare sterktes (IE) 250/500/1000/2000/3000 

Prijs per eenheid FIX 1.02 euro 

 

Houdbaarheid* 
 

Gekoeld (2-8 °C) 24 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 24 maanden ** 

 

* Van ongeopende verpakking. 

** Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. 

Na deze periode mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of weggegooid. 
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Stollingsfactorproducten voor patiënten met remmers tegen stollingsfactoren        

(bypassing agents) 
Product FEIBA NovoSeven 

 

Fabrikant Baxter Novo Nordisk 

 

 

Productieproces 

 
Methode Oppervlakte-geactiveerd protrombinecom-

plex 

Recombinant DNA techniek 

- Baby Hamster Kidney (BHK) cellijn 

- Runder serum in voeding celkweek 

- Gestabiliseerd met mannitol 

Virusinactivatie/verwijdering Hittebehandeling  

Nanofiltratie 

n.v.t. 

 

Donorinformatie Onbetaalde Europese donoren n.v.t. 

 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 20 ml 1/2/5/8 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 500/1000 1/2/5/8 mg 

Prijs per eenheid FVIII * 1.46 euro 0.015 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) 24 maanden 36 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 6 maanden 36 maanden 

 

* De prijzen van de diverse hier genoemde producten voor de behandeling van een remmer zijn niet goed met elkaar te vergelijken, omdat deze producten allemaal anders op het stollingsproces inwerken. NovoSeven wordt per enzym 

eenheid berekend en bedraagt 1.5 eurocent per eenheid. De kosten van een behandeling hangen af van de aard, ernst en locatie van de bloeding. 

** Maximale vergoeding van € 25, gebaseerd op een onkostenvergoeding. 
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De ziekte van Von Willebrand: uit bloed bereide producten 
Product Haemate P  Wilate WIlfactin * 

Fabrikant CSL Behring  Eurocept/Octapharma LFB 

 

Productieproces 

 
Methode Multipele precipitatie Multipele precipitatie, 

Chromatografische reinigingsstappen 

Chromatografische reinigingsstappen 

Virusinactivatie/verwijdering Pasteurisatie 

 

Solvent/Detergent,  

droge verhitting 100°C 2 uur 

Solvent/Detergent, 

droge verhitting, Nanofiltratie 

Donorinformatie Niet geremunereerde **/ 

Onbetaalde Amerikaanse/Duitse donoren 

Onbetaalde Europese/Amerikaanse 

donoren 

Onbetaalde Belgische donoren 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 5/10/15 ml 5/10 ml 10 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 250/500/1000 (FVIII) 450/900 1000 (VWF) 

Prijs per eenheid VWF 0.37 euro 0.91 euro 0.918 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) - 36 maanden - 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 36 maanden *** 2 maanden *** 36 maanden*** 

 

* Distributie van dit product vindt plaats door Sanquin Plasmaproducten. 

** Maximale vergoeding van € 25, gebaseerd op een onkostenvergoeding. 

*** Het product mag gedurende één enkele periode maximaal de aangegeven duur bij kamertemperatuur worden bewaard. 

Na deze periode mag het product niet terug in de koelkast worden geplaatst, maar moet het worden gebruikt of weggegooid. 
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De ziekte van Von Willebrand: niet uit bloed bereide producten 
Product Minrin injectievloeistof Octostim neusspray Octostim injectievloeistof 

Fabrikant Ferring Ferring Ferring 

Werkzame stof DDAVP, desmopressine * DDAVP, desmopressine * DDAVP, desmopressine * 

 

Productieproces 

 
DDAVP of desmopressine is een synthetisch hormoon dat de afgifte van de eigen stollingsfactoren factor VIII en Von Willebrand factor stimuleert. 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 1 ml neusspray 1/2 ml 

Samenstelling 4 μg/ml 150 μg/pufje 15 μg/ml 

Prijs  169.66 euro ** 31,94 euro*** 928.40 euro **** 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) 48 maanden 24 maanden 48 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) - 24 maanden - 

 

* DDAVP kan met Minrin injectie intraveneus of intramusculair worden toegediend, met Octostim neusspray via de neus en met Octostim injectie subcutaan of intraveneus. 

** Bevat 10 ampullen à 1 ml. De dosis Minrin® en daarmee de prijs van intraveneuze behandeling is afhankelijk van het lichaamsgewicht van de betreffende patiënt. 

*** Dit is de prijs per behandeling (2x150 μg). 

**** Bevat 10 ampullen à 2 ml. 
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Factor VII-deficiëntie 
Product FVII NovoSeven 

 

Fabrikant Baxter * Novo Nordisk 

 

 

Productieproces 

 
Methode Ionenuitwisseling chromatografie Recombinant DNA techniek 

- Baby Hamster Kidney (BHK) cellijn 

- Runder serum in voeding celkweek 

- Gestabiliseerd met mannitol 

Virusinactivatie/verwijdering Stoombehandeling, nanofiltratie,  

Solvent/Detergent 

n.v.t. 

 

Donorinformatie Betaalde Amerikaanse/Europese donoren n.v.t. 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 10 ml 1/2/5/8 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 600 1/2/5/8 mg 

Prijs per eenheid FVII ** 0.765 euro 0.015 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) 36 maanden 36 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) - 36 maanden 

 

* Distributie van dit product vindt plaats door Sanquin Plasmaproducten. 

** De prijzen van de diverse hier genoemde producten voor de behandeling van Factor VII-deficiëntie zijn niet goed met elkaar te vergelijken, omdat deze producten allemaal anders op het stollingsproces inwerken. NovoSeven wordt per 

enzym eenheid berekend en bedraagt 1.5 eurocent per eenheid. De kosten van een behandeling hangen af van de aard, ernst en locatie van de bloeding. 
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Factor XIII-deficiëntie 
Product Fibrogammin* 

Fabrikant CSL Behring 

 

Productieproces 

 
Methode Multipele precipitatie 

Virusinactivatie/verwijdering Pasteurisatie + virusfiltratie 

Donorinformatie Niet geremunereerde**/Onbetaalde 

Amerikaanse/Duitse donoren 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 4/20 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 250/1250 

Prijs per eenheid FXIII ** 0.81 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C) 36 maanden 

Kamertemperatuur (tot 25 °C) - 

 

* Dit product is niet in Nederland geregistreerd, maar wel op artsenverklaring te verkrijgen. 

** Maximale vergoeding van € 25, gebaseerd op een onkostenvergoeding. 
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Factor I-deficiëntie 
Product Haemocomplettan P 

Fabrikant CSL Behring 

 

Productieproces 

 
Methode Multipele precipitatie 

Virusinactivatie/verwijdering Pasteurisatie 

Donorinformatie Niet geremunereerde**/Onbetaalde 

Europese/Amerikaanse donoren 

 

Gebruik 
 

Toedieningsvolume 50 ml 

Beschikbare sterktes (IE) 1 gram 

Prijs per eenheid FI ** 395 euro 

 

Houdbaarheid 
 

Gekoeld (2-8 °C)  

Kamertemperatuur (tot 25 °C) 60 maanden 

 

** Maximale vergoeding van € 25, gebaseerd op een onkostenvergoeding. 
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Producenten & importeurs 
Baxter B.V. 

Divisie Hemofilie 

Mw. H. van de Sar / Mw. S. Trampe 

Postbus 40327, 3504 AC Utrecht 

030 244 88 911 

heleen_van_der_sar@baxter.com  

simone_trampe@baxter.com 

www.baxter.nl 

www.advate.nl 

Bayer B.V. 

 

Mw. A.L. Blankemeijer 

Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht 

0297 280 666  

arianne.blankemeijer@bayer.com 

 

www.allesoverhemofilie.nl 

 

CSL Behring B.V. 

Dhr. M. Brouwer / Mw. N.W.D. Jansen  

Bijster 14, 4817 HX Breda 

085 111 9600  

maarten.brouwer@cslbehring.com   

nathalie.jansen@cslbehring.com 

www.cslbehring.com 

Eurocept B.V. 

Dhr. J. Meinen, 

Trapgans 5, 1244 RL Ankeveen 

035 528 3957 / 06 53310626 

j.meinen@eurocept-international.com  

 

www.eurocept.nl 

Ferring B.V. 

Mw. G. van Alphen 

Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp 

023 568 0300  

ghislaine.vanalphen@ferring.com 

www.ferring.nl 

Novo Nordisk Farma B.V. 

Mw. L. Zandvliet 

Flemingweg 18, 2408 AV Alphen a/d Rijn 

0172 449 494 / 06 229 721 82 

LZVT@novonordisk.com 

www.novonordisk.nl 

Pfizer B.V. 

Mw. N. van Tricht 

Postbus 37, 2900 AA Capelle aan den IJssel 

010 406 4200  

naomi.vantricht@pfizer.com 

www.pfizer.nl 

Sanquin 

Dhr. R. Zoethout 

Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam 

020 512 3468  

r.zoethout@sanquin.nl 

www.sanquin.nl 

 

  



   

Productoverzicht 2014  25 

Overige organisaties 
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Postbus 16229, 2500 BE Den Haag 

070 356 7400  

Stichting Sanquin Bloedvoorziening 

Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam 

020 512 3000  

Ministerie van VWS 

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) 

Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 

070 340 7215  

Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB) 

Secretariaat: dr. E.P. Mauser-Bunschoten 

p/a Academisch Ziekenhuis Utrecht 

Postbus 85500, 3508 GA Utrecht 

088 755 8450  

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) 

Postbus 1188, 3860 BD NIJKERK 

033-2471049 

nvhp@nvhp.nl 

www.nvhp.nl 

Nederlandse Vereniging Hemofilie Verpleegkundigen 

p/a Erasmus MC 

Hemofiliebehandelcentrum /D-342 

Postbus 2040 

3000 CA Rotterdam 

secr.nvhp@gmail.com 
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Eigen aantekeningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u meer willen weten over uw geneesmiddel, dan kunt u op de website van het College ter Be-

oordeling van Geneesmiddelen meer informatie vinden. U vindt daar een geneesmiddeleninforma-

tiebank over alle geneesmiddelen voor mensen die in Nederland in de handel mogen zijn: 

http://www.cbg-meb.nl 

 

Op de website van de NVHP staan een vijftal informatiefilms van reconstitutiesystemen van FVIII pro-

ducten. De filmpjes laten op eenvoudige wijze de verschillende stappen zien van het voorbereiden en 

oplossen van het stollingsfactorproduct: 

http://www.nvhp.nl/hemofilie/behandeling/stollingsproductenoverzicht/toedieningsfilms.aspx 
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Postbus 1188 

3860 BD NIJKERK 

033-2471049 


