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Lab Boelens/Nierkens kijkt terug op een zeer succesvol jaar waarin we
 weer duidelijke voortgang hebben geboekt in het veiliger en effectiever
 (betere ziekte controle) maken van donor-stamceltransplantatie voor
 kinderen met kanker en andere levensbedreigende ziekten.

Binnen de anti-kankervaccin ontwikkeling is het preklinische werk met het
 ontwikkelde anti-AML vaccin (zie ook nieuwsbrief 3) geaccepteerd in
 Oncoimmunology en wordt er hard gewerkt om het vaccin binnen de GMP
 faciliteit te produceren voor klinische toepassing. Colin de Haar schrijft met
 Mirjam Bosschaart (van Early Clinical Trial Center) de benodigde
 documenten voor indiening bij de CCMO. We verwachten dit in juli
 aanstaande te kunnen doen. De klinische studie zal dan naar alle
 waarschijnlijkheid eind 2015 starten. Niek en Maud werken inmiddels aan
 verdere optimalisatie van het vaccin om binnen enkele jaren met vaccin 2.0
 naar de kliniek te kunnen. Lotte Spel is in de laatste fase van haar promotie
 traject beland, waar we ook naar klinische translatie gaan van een vaccin in
 behandeling van Neuroblastoom. Nieuwe projecten zijn gestart, in
 samenwerking met VUmc (Dannis van Vuurden), om een vaccin te gaan
 ontwikkelen tegen hersentumoren.

Het supermooie en vernieuwende werk van Rick en Charlotte,  met ook
 duidelijk directe klinische implicaties, zal stamceltransplantatie direct veiliger
 en effectiever maken (minder overlijden door procedure en minder
 recidieven). Het heeft geresulteerd in 2 publicaties in toonaangevende
 tijdschriften (Clin. Pharmacokinetics 2015, Lancet Hematology 2015). We
 starten meteen met een klinische trial vanaf juni aanstaande waarin ATG
 (anti-thymocyte globuline) geïndividualiseerd zal worden gegeven. De
 verwachting is dat door deze individualisatie de overlevingskansen zullen
 worden vergroot.

Nieuw in de groep is Coco de Koning. Zij gaat zich storten op het verder
 verfijnen van “immuno-monitoring” na stamceltransplantatie.
 Gedetailleerdere informatie betreffende het immuunherstel na transplantatie
 gaat ons leren hoe we aanvullende immunotherapieën (zoals vaccinatie) nog
 optimaler effect kunnen hebben. Bovendien gaan wij “immuno-monitoring”
 doen voor verschillende sponsor geïnitieerde studies (oa NiCord van
 Gamida Cell).

Verder hebben 2 promovendi binnen onze groep afgelopen jaar hun
 proefschrift afgerond en met succes verdedigd: Thijs Flinsenberg en Mieke
 Aldenhoven.

Dus vol trots presenteren wij jullie “nieuwsbrief nr.4” en kijken we uit naar de
 sponsor “update-meeting” op 25 juni en naar wederom een succesvol
 onderzoeksjaar.

Anti-AML vaccin naar kliniek
(Colin de Haar)

We zijn binnen de ontwikkeling van ons DC (dendritisch cel) vaccin van
 “lab naar de kliniek” in de volgende cruciale fase aangekomen: het
 kweken van het DC vaccine onder zeer steriele condities (GMP) die
 nodig zijn om uiteindelijk het DC vaccine aan patiënten te kunnen
 geven.

Ester Dünnebach is inmiddels opgeleid om in clean-rooms van de Cel
 Therapie Faciliteit (CTF) van het UMCU te mogen werken. Hier is zij op dit
 moment bezig om samen met medewerkers van de CTF de eerste
 testkweken uit te voeren. De resultaten daarvan zullen gebruikt worden voor
 verdere optimalisatie van de productie van het DC vaccine. Het uiteindelijke
 kweekprotocol zal vervolgens 3-5 maal worden herhaald om er zeker van te
 zijn dat ons DC vaccine in de toekomst aan alle eisen zal voldoen.

  Fransisco, Importance of 
  predicatable Immune 
  reconstitution and opportunities 
  for adjuvant immunotherapy 
  after CBT: Cord Blood Derived 
  WT-1 DC Vaccine, June 11-14; 
  2015

De huidige samenstelling van 
lab is:
• Jaap Jan Boelens, PI 
  (Clinical PI/Translational)
• Stefan Nierkens, PI 
  (Lab PI/Translational)
• Colin de Haar, PostDoc
• Maud Plantinga, PostDoc
• Niek van Til, PostDoc
• Charlotte van Kesteren, PostDoc
• Lotte Spel, PhD student
• Rick Admiraal, PhD student
• Coco de Koning, PhD student 
• Nina Blokland, Technician
• Ester Dünnebach, Technician

We hebben een nieuwe website
 welke onderdeel is van de sectie
 Tumorimmunologie van het LTI. 

• Ineke Slaper en collegae 
  (Cel Therapie Faciliteit 
  UMC Utrecht)
• Marianne Boes (Boes Lab: 
  basale / fundamentele studies) 
• Max van Noesel (kinderarts –
  oncoloog, PMC, expert
  neuroblastoom) 
• Eric van Maarseveen (klinisch 
  farmcoloog, UMC Utrecht) 
• Arief Lalmohamed (apotheker io,
  UMC Utrecht)
• Anne Wensing (virologie), 
  UMC Utrecht

• ErasmusMC, Early Clinical Trial 
  Office?(Dr Michel Zwaan)
• Tumor immunology, Universiteit
  van Antwerpen (Prof Viggo van
  Tendeloo)
• Great Ormond Street Hospital, 
  Pediatric BMT program (Dr Paul

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link2&url=%0Ahttp%3A//www.tumor-immunology-utrecht.nl
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Al deze informatie zal worden opgenomen in het onderzoeksdossier op basis
 waarvan de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) zal
 besluiten of we onze studie mogen gaan uitvoeren. Het klinische protocol
 waarin staat beschreven hoe we de studie precies willen gaan uitvoeren is
 intussen ook gereed. Ons doel is om voor de zomer het volledige
 onderzoeksdossier aan te bieden bij de CCMO zodat we in 2016 kunnen
 starten met de klinische studie. Met indiening, data-management en studie
 coordinatie krijgen wij hulp van het “early clinical trial center” (hoofd: Michel
 Zwaan; met Mirjam Bosschaart als study coordinator).

Schematisch overzicht van navelstrengbloed transplantatie in 
combinatie met het anti-AML vaccin

Neuroblastoom in het vizier van de killer T cel  
(Lotte Spel)

Een DC vaccin heeft als doel die immuuncellen te stimuleren die de
 tumorcellen kunnen herkennen en opruimen. Deze killer T cellen herkennen
 vervolgens de tumorcellen aan een molecuulcomplex (genaamd MHC 1) dat
 op het celoppervlak van de tumorcel zit. Het is neuroblastoom tumorcellen
 gelukt om MHC 1 niet op hun oppervlak te zetten, met als gevolg dat ze de
 aanval van killer T cellen kunnen ontwijken. Om ons vaccin ook voor
 neuroblastoom optimaal te laten werken, is het belangrijk om te begrijpen
 hoe MHC 1 wel gepresenteerd kan worden door de neuroblastoom
 tumorcellen om zo de tumor in het vizier van de killer T cellen te zetten.

Uit onze recente studie blijkt dat neuroblastoom tumorcellen goed reageren
 op signalen uit hun directe omgeving. We hebben een signaal
 geïdentificeerd dat de neuroblastoom tumorcellen aanzet tot presentatie van
 MHC 1 op het celoppervlak. Als we na deze stimulatie de
 neuroblastoomcellen blootstellen aan T cellen worden ze inderdaad herkend,
 terwijl dat ervoor nog niet het geval was. 

Al met al hebben we een manier gevonden om neuroblastoom tumorcellen
 ontvankelijk te maken voor killer T cellen. In het plaatje samengevat wat de
 resultaten zijn van boven beschreven onderzoek. De studie is uitgevoerd
 met betrokkenheid van Mirjam van Heemskerk en Dirk van der Steen
 (LUMC) en Jan Molenaar (AMC).

  Veys) ?
• VOKK, Vereniging Ouders, 
  Kinderen en Kanker (Marianne
  Naafs/Amber van Ameijde)
• LACDR, Leiden Amsterdam 
  Center for Drug Research (Prof 
  Catharijne Knibbe)
• PMC, Pediatric Oncology (Drs 
  Lieve Tytgat / Kathelijne Kraal)
• UMC of Cologne, Pediatric 
  Oncology (Prof Frank Berthold)
• Tumor immunology/Hematology, 
  RadboudMC (Jolanda de Vries 
  /Harry Dolstra, PhD)
• Manchester University/Children’s
  Hospital, Manchester (Rob Wynn,
  David Gilham).?

 

 

 

Wij zijn erg dankbaar voor de 
giften waardoor ons onderzoek 
mede mogelijk wordt gemaakt!

Wij willen alle sponsors bedanken
 voor het vertrouwen dat ze in ons
 stellen om ons onderzoek voort te
 zetten. Zonder dit vertrouwen en
 financiele steun was onderzoek niet
 mogelijk.

KIKA (project 190): Relation
 between Fludarabine Exposure and
 Outcomes in Children receiving an
 allogeneic-HCT: Toward an
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Met geïndividualiseerde ATG naar betere
 overlevingskansen na stamceltransplantatie 
(Rick Admiraal en Charlotte van Kesteren) 

ATG is een medicijn dat er voor zorgt dat afweercellen vernietigd worden. Het
 wordt gegeven bij een stamceltransplantatie ter preventie van
 transplantatieziekte en afstotingsreacties. Ondanks dat ATG voor de
 transplantatie wordt gegeven kan het erg lang aanwezig zijn in het bloed,
 zelfs tot ruim na de stamceltransplantatie. Dit heeft tot gevolg dat ook de
 afweercellen van de donor worden vernietigd, terwijl deze belangrijk zijn om
 virussen en kankercellen te bestrijden. De concentratie ATG in het bloed, en
 dus ook het tijdstip wanneer ATG uit het bloed is verdwenen, is erg lastig te
 voorspellen als we doseren zoals we altijd hebben gedaan.

Wij hebben een wiskundig model ontwikkeld dat de concentratie ATG kan
 voorspellen, waarbij we hebben gevonden dat de huidige dosering niet
 optimaal was voor alle kinderen. Om de beste dosering te vinden hebben we
 de relatie tussen de concentratie van ATG en de complicaties van
 transplantatie onderzocht. We zagen dat ATG een belangrijk element in de
 transplantatie is: het bepaalt niet alleen transplantatieziekte en afstoting,
 maar is ook belangrijk in de overleving. We zagen dat ATG-blootstelling voor
 de transplantatie (blauwe gebied figuur) voldoende hoog moet zijn om
 transplantatieziekte en afstoting te voorkomen, terwijl de ATG-blootstelling
 na de transplantatie laag moet zijn om immuunherstel mogelijk te maken
 (rode gebied figuur) wat leidt tot betere overleving. Door de juiste
 blootstelling te halen kan het aantal kinderen dat de transplantatie overleeft
 met 20% worden verhoogd. Deze resultaten zijn onlangs gepubliceerd in
 The Lancet Haematology, een toonaangevend medisch tijdschrift. Met deze
 resultaten kunnen we nu de meest optimale dosis ATG kunnen berekenen,
 en zo de kans op complicaties te verkleinen. Deze maand zal een studie
 starten waarbij patiënten volgens de door ons ontwikkelde doseerschema’s
 voor ATG.

 Individualized “Conditioning
 Platform” to improve Survival
 Chances (260K)

Harmannus Ehrhart (via Vrienden
 WKZ): Welke vorm van
 chemotherapie Fludarabine is in
 kinderen het meest voorspellend
 voor het effect en de bijwerkingen?
 (80K)

Gamida Cell; Immunomonitoring
 Allogeneic Stem Cell
 Transplantation of NiCord,
 Umbilical Cord Blood-derived Ex
 Vivo expanded stem and
 Progenitor Cells, in Adolescent and
 Adult Patients with Hematological
 Malignancies (450K)

SANOFI (support investigator driven
 study); PARACHUTE study (Phase
 II study: individualized dosing ATG)
 (250K)

Zie donatiemogelijkheden op:
www.vriendenwkz.nl/
projecten/onderzoek/
stamceltransplantatieonderzoek/

Klik hier om nieuwe publicaties te 
bekijken van Lab Boelens -
 Nierkens. 

Voorgaande
 nieuwsbrieven
Nieuwsbrief nummer 3
Nieuwsbrief nummer 2

Ontvangt u nog niet automatisch 
de U-DANCE nieuwsbrief?
Klik hier om u aan te melden.

Informatiefilmpjes

Anti-AML vaccin
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In de voorbereiding op stemceltransplantatie worden nog andere
 geneesmiddelen gebruikt: busulfan en fludarabine. Van busulfan hebben we
 al eerder gezien dat ook daar de juiste dosis van groot belang is.

Met nieuwe subsidie van zowel KiKa als de Harmannus Ehrhardt Stichting
 gaan we nu ook fludarabine onderzoeken. Het wordt al lang gebruikt, maar
 gedegen onderliggende kennis over de eigenschappen van het
 geneesmiddel bij kinderen is erg beperkt. Van onderzoek bij volwassenen
 weten we wel dat een te hoge dosering leidt tot meer overlijden. Daarom
 gaan we nu ook bij kinderen onderzoeken welke dosis de juiste is. We gaan
 starten met het meten van fludarabine in de bloedmonsters van meer dan
 150 kinderen die de afgelopen jaren zijn verzameld. Vervolgens zullen we
 farmacokinetische modellen gaan bouwen en daarmee relaties gaan zoeken
 tussen blootstelling aan fludarabine en bijvoorbeeld immuunherstel,
 overleving en bijwerkingen van de behandeling. Omdat fludarabine in de
 kankercel zijn dodende werking heeft, wordt ook onderzocht of fludarabine in
 bloed gemeten moet worden of echt in de cel.

Op deze manier willen we een gedegen en zoveel mogelijk
 geïndividualiseerd doseeradvies voor het gehele conditioneringsregime bij
 kinderen met stamceltransplantatie gaan opstellen. Dit leidt dan tot een meer
 voorspelbaar immuunherstel na transplantatie waarop toekomstige
 immuuntherapie ook beter kan worden aangesloten. 

Gene-editing / Vaccine 2.0 
(Niek van Til en Maud Plantinga)

Recentelijk hebben we een DC-vaccin uit navelstrengbloed ontwikkeld,
 welke nu wordt voorbereid voor klinische toepassing (zie stuk Colin).
 Binnen dit protocol hebben we verschillende DC populaties
 geïdentificeerd met mogelijk superieure eigenschappen, welke we
 nader willen onderzoeken als vervolg op de eerste vaccinatie.

Eerst bestuderen we de ontwikkeling van de verschillende subtypes van
 cellen uit de navelstrengbloed stamcellen en bijbehorende functionele
 eigenschappen. Als we dit verloop in kaart hebben gebracht, gaan we deze
 ontwikkeling bijsturen met behulp van een recent ontwikkelde manier van
 genetische manipulatie, CRISPR/Cas9 genaamd. Door middel van
 CRISPR/Cas9 kunnen genen worden uitgezet. Door middel van deze nieuwe
 techniek willen we de ontwikkeling van DC-vaccinatie sturen naar DCs met
 superieure eigenschappen.

Een effectief DC-vaccin genereerd specifieke T-cellen met de instructie om
 kankercellen op te ruimen. Omdat onder normale omstandigheden weinig
 van deze T-cellen in bloed voorkomen, willen we deze cellen ook genetisch
 aanpassen om kankercellen efficiënter op te ruimen, als aanvulling op de
 DC-vaccinatie. De combinatie van een geoptimaliseerde DC-vaccin en

Maxima bij Villa Joep

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link9&url=%0Ahttps%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DiPoSKA2jTOo%26feature%3Dyoutu.be
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 gespecialiseerde T cellen zou kunnen zorgen voor een optimale therapie
 met langdurige genezing. 

       

            

Gestandaardiseerde immuunmonitoring
(Coco de Koning) 

Voor sommige kinderen, met ziekten zoals hematologische maligniteiten,
 metabole ziekten, etc. is een donor stamceltransplantatie de enige mogelijke
 genezingsoptie. Met deze behandeling wordt het oude beenmerg vervangen
 door gezonde cellen van een donor, waarna de opbouw van het
 immuunsysteem opnieuw moet beginnen: het immuun herstel (ook wel
 immuun reconstitutie genoemd). De overleving van patiëntjes die deze
 behandeloptie ondergaan wordt helaas nog steeds sterk beïnvloedt door 
 levensbedreigende complicaties, zoals transplantatieziekte (graft-versus host
 ziekte), het optreden van recidieven, en infecties. Een snelle en functionele
 immuun-reconstitutie leidt tot minder complicaties en een betere overleving
 (wat ook duidelijk blijkt uit de studies van Rick en Charlotte). Het doel van
 mijn onderzoek is dan ook om de immuun-reconstitutie beter voorspelbaar te
 maken en te verbeteren, zodat de overleving van kinderen na donor-
stamceltransplantatie wordt verhoogd.

Hiervoor is het van belang precies te weten hoe het immuunsysteem er na de
 stamceltransplantatie uitziet en functioneert. Dit doe ik door de witte
 bloedcellen (immuun cellen) op verschillende tijdstippen na
 stamceltransplantatie te bestuderen. Ook onderzoek ik of er verschillen zijn
 tussen patiënten zonder complicaties en met complicaties. Op deze manier
 moet mijn onderzoek leiden tot betere voorspelbaarheid van het
 immuunsysteem na stamceltransplantatie. Naast verduidelijking over hoe
 normale immuun-reconstitutie er uit hoort te zien is voorspelbaar
 afweerherstel van belang voor de anti-tumor vaccinaties die wij binnen onze
 groep ontwikkelen. We kunnen dan bijvoorbeeld leren wat de meest optimale
 tijd is om de vaccinatie te geven. 

Nieuwe klinische studies en geharmoniseerde
 immuno-monitoring
(Jaap Jan Boelens en Stefan Nierkens)

Voor een stamceltransplantatie wordt steeds vaker gebruik gemaakt van
 navelstrengbloed als stamcelbron. Het is belangrijk dat het navelstrengbloed
 hoge aantallen stamcellen bevat om transplantatie-gerelateerde problemen
 te verminderen. Zwaardere kinderen krijgen meer cellen getransplanteerd
 dan lichtere kinderen. Het kan voorkomen dat er voor de zwaardere kinderen
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 geen navelstrengbloed met voldoende hoge stamcelaantallen voorhanden is.
 In dat geval worden er 2 verschillende navelstrengbloed units gegeven,
 waarvan er maar 1 langdurig overleeft in de patiënt. Dit maakt de procedure
 weer ingewikkelder. Om dit te voorkomen heeft het bedrijf Gamida Cell
 (Jeruzalem, Israël) een strategie ontwikkeld om de stamcellen uit 1 unit te
 expanderen, zodat het cel aantal vergroot wordt en er cellen afkomstig van 1
 unit gegeven kunnen worden. Het UMC Utrecht neemt deel aan dit multi-
center klinisch onderzoek (NiCord) en inmiddels is de eerste patiënt
 geïncludeerd.

Zoals Coco al beschreef, is er echter weinig bekend over de
 immuunreconstitutie na HCT in het algemeen, en dit geldt in het bijzonder
 voor de patiënten die geëxpandeerde units krijgen. Wij gaan in
 samenwerking met het in immunomonitoring-gespecialiseerde laboratorium,
 U-DAIR, een uitgebreid pakket aan immunologische parameters bestuderen
 in het bloed van patiënten die meedoen met de NiCord studie. Omdat de
 samples uit verschillende ziekenhuizen naar het UMC Utrecht gestuurd
 worden vereist dit een strakke logistiek die gelijk is in alle centra. Met deze
 studie krijgen we meer inzicht in de biologische processen van
 immuunreconstitutie na HCT. Met die kennis kunnen we die processen in
 een later stadium proberen te beïnvloeden om het afweersysteem in de
 patiënten zo snel mogelijk te laten herstellen en stimuleren om eventuele
 overblijvende kankercellen te vernietigen en de nadelige effecten van de
 kankerbehandeling te verminderen

Nieuwe Mensen

Coco de Koning is het nieuwste lid van lab
 Boelens/Nierkens (U-DANCE project). Ik ben eind
 2014 met zeer veel enthousiasme en passie
 begonnen aan mijn promotieonderzoek, waarmee
 ik de overleving van kinderen, o.a. met leukemie,
 die een donor stamceltransplantatie ondergaan wil
 verbeteren. 

Ik had een goede reden waarom ik Biomedische
 Wetenschappen, met als oriëntatie oncologie en
 tumor immunologie, ben gaan studeren aan het

 RadboudMC in Nijmegen. Al sinds de middelbare school wilde ik
 onderzoeker worden, en wel in onderzoek naar kanker. Ook omdat ik binnen
 deze groep kan bijdragen aan een nieuwe therapie tegen leukemie, waarbij
 immuuncellen worden getraind om kankercellen te kunnen herkennen en
 doden, voelde ik mij meteen op mijn plek.

Binnen mijn project verwacht ik dan ook veel interessante en vernieuwende
 resultaten te vinden, die de overleving van kinderen met kanker zullen
 verbeteren. Kijkend in de toekomst hoop ik mijn passie voor het ontwikkelen
 van immuno-therapieën tegen kanker te mogen blijven voortzetten in de
 strijd tegen kanker.

            

U-DANCE project Sponsor voortgang avond:

Op 25 juni zal de vierde sponsor voortgang informatie middag / avond
 worden georganiseerd. Jaap Jan Boelens en Stefan Nierkens zullen de
 genodigden verwelkomen in de Maliebaanzaal van het AZU om 16:30 uur.
 Na afloop zal er geborreld en gegeten worden bij Simple, Lange
 Nieuwstraat, Utrecht.
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Programma:
16:30h  Ontvangst door Boelens / Nierkens 
16:40h  Update Zeldzame Ziekten (JJ)  
16:50h  PARACHUTE studie (Rick / Charlotte)
17:05h  Update clinical trial WT1 anti-AML vaccin (Colin)
17:20h  Update Neuroblastoma (Lotte)
17:35h  Met genetische manipulatie naar vaccin 2.0 (Niek)
17:50h  Immunomonitoring: essentiele tool in optimaliseren van 
             effect immunotherapieen (Coco)
18:05h  Horizon van group Boelens / Nierkens (e.g. immunomonitoring, 
             PKPD multi-agents, Hersentumoren)
18:15h  Naar voor Borrel / Diner!

         
            
Publicaties

Selectie Publicaties (Jan 2015 - juni 2015)

R. Admiraal, C van Kesteren, C.M Jol-van der Zijde, A.C. Lankester, M.B.
 Bierings,  A.C.G. Egberts, M.J.D van Tol, C.A.J. Knibbe, R.G.M. Bredius, J.J.
 Boelens Association between Thymoglobulin® exposure and CD4+ immune
 reconstitution predicting overall survival in paediatric haematopoietic cell
 transplantation: a multicentre retrospective pharmacodynamic cohort
 analysis, The Lancet Hematology 2015

Aldenhoven M, Wynn RF, Orchard PJ, O'Meara A, Veys P, Fischer A,
 Valayannopoulos V, Neven B, Rovelli A, Prasad VK, Tolar J, Allewelt H,
 Jones SA, Parini R, Renard M, Bordon V, Wulffraat NM, de Koning TJ,
 Shapiro EG, Kurtzberg J, Boelens JJ. Long-term outcome of Hurler
 syndrome patients after hematopoietic cell transplantation: an international
 multi-center study. Blood 2015 (is online)

Colin de Haar1,*, Maud Plantinga1,*, Nina JG. Blokland1, NIerk van Til1,Thijs
 WH. Flinsenberg1, Viggo F. Van Tendeloo3, Evelien L. Smits4,5, Louis
 Boon6, Lotte Spel1, Marianne Boes2, Jaap Jan Boelens#1,7, Stefan
 Nierkens#1,8 Generation of a cord blood-derived Wilms Tumor 1 dendritic
 cell vaccine for AML patients treated with allogeneic cord blood
 transplantation, Oncoimmunology 2015 (in press/accepted)

Flinsenberg TW, Spel L, Jansen M, Koning D, de Haar C, Plantinga M,
 Scholman R, van Loenen MM, Nierkens S, Boon L, van Baarle D,
 Heemskerk MH, Boelens JJ, Boes M. Cognate CD4 T-cell licensing of
 dendritic cells heralds anti-CMV CD8 T-cell immunity after human allogeneic
 umbilical cord blood transplantation.J Virol. 2014 Nov 5. pii: JVI.01850-14

Filippo Milano and Jaap J Boelens Stem cell comparison: What can we learn
 clinically from unrelated cord blood transplantation as alternative stem cell
 source? Cytotherapy; Doi…

Storek J, Mohty M, Boelens JJ. Rabbit Anti-T Cell Globulin in Allogeneic
 Hematopoietic Cell Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Dec
 5. pii: S1083-8791(14)01385-8. doi: 10.1016/j.bbmt.2014.11.676. [Epub
 ahead of print] Review.

Admiraal R, van Kesteren C, Jol-van der Zijde CM, van Tol MJ, Bartelink IH,
 Bredius RG, Boelens JJ, Knibbe CA. Population Pharmacokinetic Modeling
 of Thymoglobulin® in Children Receiving Allogeneic-Hematopoietic Cell
 Transplantation: Towards Improved Survival Through Individualized
 Dosing.Clin Pharmacokinet. 2014 Dec 3. [Epub ahead of print]

Lankester AC, Locatelli F, Bader P, Rettinger E, Egeler M, Katewa S,
 Pulsipher MA, Nierkens S, Schultz K, Handgretinger R, Grupp SA, Boelens
 JJ, Bollard CM; Westhafen Intercontinental Group. Will Post-Transplantation

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub1&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanhae%2Farticle%2FPIIS2352-3026(15)00045-9%2Fabstract
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub1&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanhae%2Farticle%2FPIIS2352-3026(15)00045-9%2Fabstract
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub1&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanhae%2Farticle%2FPIIS2352-3026(15)00045-9%2Fabstract
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub1&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Fjournals%2Flanhae%2Farticle%2FPIIS2352-3026(15)00045-9%2Fabstract
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub2&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25624320
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub2&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25624320
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub2&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25624320
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub4&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25378489
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub4&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25378489
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub4&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25378489
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub5&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25795270
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub5&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25795270
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub5&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25795270
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub6&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25482864
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub7&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25466602
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub7&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25466602
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub7&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25466602
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub7&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25466602
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub8&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25064748
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 Cell Therapies for Pediatric Patients Become Standard of Care? Biol Blood
 Marrow Transplant. 2014 doi: 10.1016/j.bbmt.2014.07.018.

Te Boome LC, Mansilla C, van der Wagen LE, Lindemans CA, Petersen EJ,
 Spierings E, Thus KA, Westinga K, Plantinga M, Bierings M, Broers AE,
 Cuijpers ML, van Imhoff GW, Janssen JW, Huisman C, Zeerleder S, Huls G,
 Boelens JJ, Wulffraat NM, Slaper-Cortenbach IC, Kuball JH. Biomarker
 profiling of steroid resistant acute GVHD in patients after infusion of
 mesenchymal stromal cells. Leukemia. 2015 Apr 3. doi:
 10.1038/leu.2015.89. [Epub ahead of print]

Petrof G, Lwin SM, Martinez-Queipo M, Abdul-Wahab A, Tso S, Mellerio JE,
 Slaper-Cortenbach I, Boelens JJ, Tolar J, Veys P, Ofuya M, Peacock JL,
 Martinez AE, McGrath JA. Potential of Systemic Allogeneic Mesenchymal
 Stromal Cell Therapy for Children With Recessive Dystrophic Epidermolysis
 Bullosa.J Invest Dermatol. 2015

Jaap Jan Boelens en Nina Shah (MD
 Anderson, Houston, Texas) waren
 gast-editors van een special issue
 over Navelstrengbloed in Cytotherapy.
 Met op cover screenshot uit ons
 informatie filmpje over ons ontwikkelde
 vaccine.

 

The Impact of Food Bioactives on Health, Book chapter 17, 
Dendritic Cells, Maud Plantinga, Colin de Haar, Stefan Nierkens 

Prijzen

Jaap Jan Boelens ontving afgelopen januari de Swammerdam Prijs (Ned.
 Vereniging voor Hematologie); voor innovatief onderzoek op gebied van
 Hematopoietische Cel Transplantatie ; 40K

www.hematologienederland.nl/node/310

Lotte Spel wint Posterprijs tijdens British Society of Immunology summer
 school (2014)

PhDs afgeleverd

Thijs Flinsenberg 
Optimizing DC-cross presentation (3 October 2014)

Mieke Aldenhoven 
Predictors outcome HSCT in Hurler’s Syndrome (18 Jan 2015).

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link11&url=%0Ahttps%3A//youtu.be/iPoSKA2jTOo
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub8&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25064748
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub8&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25836589
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub8&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25836589
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub8&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25836589
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub9&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25905587
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub9&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25905587
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=pub9&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F25905587
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=specialissue&url=%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.celltherapyjournal.org%2Fissue%2FS1465-3249(14)X0018-6
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link12&url=%0Ahttps%3A//youtu.be/iPoSKA2jTOo
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link13&url=%0Ahttp%3A//link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-16104-4
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link14&url=%0Ahttp%3A//www.hematologienederland.nl/node/310
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Selectie presentaties en uitnodigingen 
(Jan-Jun 2014);

Jaap-Jan Boelens
Leukodystrophies in adolescents and adults, Tandem (ASBMT/CIBMTR), 
San Diego, 11-15th Feb 2015.

Towards individualized conditioning to improve the outcomes of CB
 transplantation, World Cord Blood Congress, Monaco, March 6 2015.

Outcomes of Cord Blood Transplantation in Leukodystrophies, EBMT,
 Instanbul, 21 March 2015

Combining Clofarabine/Fludarabine with Exposure Targeted Busulfan for
 Pediatric Leukemia: An Effective, Low Toxic TBI-Free Conditioning Regimen,
 Tandem (ASBMT/CIBMTR), San Diego, 11-15th Feb 2015

Rick Admiraal
Towards predictable Immune Reconstitution after Hemapoietic Cell
 Transplantation to improve survival chances: the importance of optimal ATG
 exposure,Tandem (ASBMT/CIBMTR), San Diego, 11-15th Feb 2015

Towards predictable Immune Reconstitution after Hematopoietic Cell  
 Transplantation to improve survival chances: the importance of optimal ATG
 exposure, I-BFM (Budapest, Hungary)

Stefan Nierkens
Cord blood-derived dendritic cell vaccination in combination with
 hematopoietic cell transplantation in pediatric patients with refractory AML, 
I-BFM (Budapest, Hungary),

In het nieuws

• www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-of-a-cord-blood-
  stem-cell-derived-anti-aml-dendritic-cell-vaccinetowards-powerful-
  ant/samenvatting/
• www.linkedin.com/company/9415492?trk=hp-feed-company-name
• www.hematologienederland.nl/node/310

Koninklijke Relatiedag Villa Joep 2014

Max van Noesel, Jan Molenaar, Stefan
 Nierkens en Rogier 
Versteeg geïnterviewd door Frank du Mosch

Eind 2014 ontving Villa Joep, een
 stichting die zich al jaren inzet
 voor het onderzoek naar
 neuroblastoom bij kinderen, Hare
 Majesteit Koningin Máxima.
 Máxima sprak met patiëntjes,
 ouders, artsen, onderzoekers en
 vrijwilligers en bewonderde een
 door de kinderen gemaakt Villa
 Joep kunstwerk. Stefan Nierkens

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link15&url=%0Ahttp%3A//www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-of-a-cord-blood-stem-cell-derived-anti-aml-dendritic-cell-vaccinetowards-powerful-ant/samenvatting/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link15&url=%0Ahttp%3A//www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-of-a-cord-blood-stem-cell-derived-anti-aml-dendritic-cell-vaccinetowards-powerful-ant/samenvatting/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link15&url=%0Ahttp%3A//www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-of-a-cord-blood-stem-cell-derived-anti-aml-dendritic-cell-vaccinetowards-powerful-ant/samenvatting/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link15&url=%0Ahttp%3A//www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/development-of-a-cord-blood-stem-cell-derived-anti-aml-dendritic-cell-vaccinetowards-powerful-ant/samenvatting/
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link16&url=%0Ahttp%3A//www.linkedin.com/company/9415492%3Ftrk%3Dhp-feed-company-name
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link16&url=%0Ahttp%3A//www.linkedin.com/company/9415492%3Ftrk%3Dhp-feed-company-name
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link17&url=%0Ahttp%3A//www.hematologienederland.nl/node/310
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link18&url=%0Ahttp%3A//www.hematologienederland.nl/node/310
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link18&url=%0Ahttp%3A//www.hematologienederland.nl/node/310


Nieuwsbrief/U-DANCE

http://s.mc1.nl/s.asp?2034563D36574F3559564C5541342C4F3041362322564A523D5E23463D41[29-6-2015 9:07:22]

 was vertegenwoordigd in het
 expert panel.

Zie ook: 
Nieuwsbrief Villa Joep
Filmpje: Maxima bij Villa Joep

Embedding Group Boelens/Nierkens 
(U-DANCE-project) in UMC Utrecht / LTI

Group Boelens/Nierkens is een van de 5 onderzoeksgroepen binnen de
 Applied / Tumorimmunologie sectie” (>40FTE) van het lab voor translationele
 immunolgie; LTI: >250FTE). Het overlappende doel is de ontwikkeling en
 klinisch beschikbaar maken/krijgen van innovatieve behandelstrategieen om
 de uitkomsten van (hematologische) vormen van kanker en chronische
 complicaties ervan te optimaliseren. Begin 2014 zijn alle groepen binnen
 “Applied” verhuist naar het AZU

De onderzoek-activiteiten van de “Applied/Tumorimmunologie sectie”
 concentreren zich rondom: 
1. geavanceerde dendritische cel vaccinaties, 
2. Adoptieve (geengineerde) immunotherapie strategieën, 
3. Nieuwe generatie anti-lichaam therapieën, 
4. Ontsnappingsmechanismen, in het tumor micromilieu. 

http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link19&url=%0Ahttp%3A//www.villajoep.nl/nieuws.php%3Fcat_Id%3D7%26pub_Id%3D10%26archief%3D2014
http://s.mc1.nl/count.asp?nid=87044&sid=4&lid=Link20&url=%0Ahttps%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3D2j3k4wpTo7E
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