
Abstracts
Deadline inzenden abstracts: 1 maart 2018. Abstracts moeten worden ingediend via de website
www.nvb-trip-symposium.nl. Alle geaccepteerde abstracts die niet voor een mondelinge presentatie 
in aanmerking komen dienen te worden ondersteund met een poster die beide dagen moet blijven 
hangen. De beoordeling van de abstracts, voor het al dan niet kunnen geven van een mondelinge 
presentatie, wordt door een afzonderlijke commissie verricht. De abstracts zijn dit jaar onderverdeeld 
in 2 categorieën, namelijk: 
1. Wetenschappelijk onderzoek 
2. Casuïstiek 
Er worden prijzen uitgereikt voor beste abstract/poster in beide categorieën en een 3e prijs voor de 
ingezonden bijdrage die het meest leidt tot kwaliteitsverbetering in de zorg.

Posterpitch
Voor degenen die niet worden uitgekozen voor een mondelinge presentatie, is er de mogelijkheid 
om reclame te maken voor hun poster door middel van een posterpitch in een van de plenaire 
sessies. Hierbij mogen maximaal twee PowerPoint-dia’s worden gebruikt en heeft de auteur 
1,5 minuut de tijd de poster krachtig samen te vatten onder leiding van een moderator.

Prijs beste afstudeerscriptie en beste proefschrift
NVB-TRIP kent ook dit jaar een prijs toe aan de beste afstudeerscriptie (MBO of HBO) en het 
beste proefschrift met betrekking tot bloed- of celtransfusie van het afgelopen jaar (2017). Scripties 
en proefschriften met een verschijningsdatum van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 kunnen 
daarvoor met een aanbevelingsbrief worden ingestuurd. Zie voor meer informatie over de wijze van 
indienen de symposiumpagina van de website van de NVB, onder Van Dijk prijzen 2018. Deadline 
voor de inzending is: 15 maart 2018.

Aanmelden Symposium
Aanmelden via de website www.nvb-trip-symposium.nl

Kosten 1 dag 2 dagen Avondprogramma
Leden € 70 € 115 € 35

Niet leden € 90 € 135 € 35

In verband met de zaalindeling vragen wij u bij inschrijving om een indicatie van de sessies die 
u wilt bijwonen. Het avondprogramma is ook in combinatie met een van beide dagen mogelijk.
Zoals gebruikelijk blijft het avondprogramma op de woensdag een verrassing. Het vertrek naar 
de locatie van het avondprogramma is om 18.00 uur voor de Reehorst.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVKC, NVVI, NVML en ABSG.

Locatie en overnachtingen
Het adres van zowel Congrescentrum als hotel Reehorst is: Bennekomseweg 24, 6717 Ede.
Het is mogelijk om voor een gereduceerde prijs gebruik te maken van overnachtingen in hotel 
“Reehorst”. NVB-TRIP heeft een optie genomen op vrijwel alle kamers, vermeld daarom duidelijk bij 
uw reservering dat het om het NVB-TRIP symposium gaat. Houdt u er rekening mee dat bij registratie 
geen hotelreservering is inbegrepen, deze moet u apart regelen. Reserveringen: 
0318 - 750 300; hotel@reehorst.nl. Informatie hotel en congreslocatie: www.reehorst.nl. Indien u met 
eigen vervoer komt, is voor € 7,00 bij de receptie van de Reehorst een parkeermunt te verkrijgen. 
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PROGRAMMA NVB-TRIP Symposium 2018  Woensdag 16 mei 
THEMA: Plasma

8.45-9.45 Registratie / ontvangst

9.45-9.50 Opening voorzitters NVB en TRIP

9.50-10.45 Plenaire sessie:

James George, George Lynn Cross Professor, Departments of Epidemiology & Biostatistics, 
Medicine University of Oklahoma Health Sciences Center, Oklahoma, USA 

“The Oklahoma Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Registry: A Program for Research, 
Education, and Patient Care”

Moderator Tanja Netelenbos

10.45-11.00 Poster Pitch sessie I Moderator: Jaap Jan Zwaginga

11:00-11:30 Pauze

11.30-12:30 Klinisch Transfusieonderwijs (HBO-WO)

Tanja Netelenbos (LUMC) “Therapeutische 
aferese: centrifugatie versus fi ltratie”

Sascha Zeerleder (AMC) “Toepassing van 
plasmaproducten bij hemolyse”

Moderatoren: Jaap Jan Zwaginga en 
Peter van den Burg

Geselecteerde voordrachten I
Fundamenteel en translationeel

Moderatoren: Dorothea Evers en 
Rutger Middelburg

12.30-13.30 Lunch en Posters

13.30-14.40 Fundamenteel/translationeel (HBO-WO)

Margit Boshuizen (Sanquin research en AMC) 
“Apotransferrine, een panacee voor stoornissen 
in het ijzermetabolisme”

Jan Voorberg (Sanquin research en Universiteit 
van Amsterdam) “Immuun herkenning van 
ADAMTS13 in verworven TTP”

Moderator: Robin van Bruggen

Laboratoriumdiagnostiek/Casuïstiek sessie I
(MBO-HBO)

Actuele transfusiecasuïstiek I georganiseerd 
door de Vereniging van Hematologisch 
Laboratoriumonderzoek

Moderatoren: Adriaan van Gammeren en 
Henk Russcher

14.45-15.15 Prijsuitreiking Dr. H.C.J.M. Van Dijkprijs beste proefschrift / beste eindverslag en voordracht 
winnaar beste proefschrift

15.15-15.45 Pauze

15.45-16.25 Lezing passend bij thema (HBO-WO)

Chris Bleeker (Radboudumc) “Massale 
transfusie – back to the future?”

Moderator: Cynthia So-Osman

Geselecteerde voordrachten II
Klinisch transfusieonderzoek en lab/toegepast

Moderatoren: Anja Mäkelburg en Jessie Luken
16.30-17.30 Klinisch Transfusieonderwijs (HBO-WO)

Erik Beckers (MUMC) "Toepassing van plasma 
factoren voor de hemostase - Huidige inzichten 
in de hemostatische balans" 

Nicole Juff ermans (AMC) "Massaal bloedverlies 
en hemostase, levertransplantaties, afwijkingen 
fi brinolyse, sepsis? Plaats voor plasma en/of 
plasmaproducten"

Moderatoren: Jaap Jan Zwaginga en 
Peter van den Burg

Toegepast onderzoek/laboratorium (MBO-HBO)

Marieke van Ham (Sanquin) “Immuniseren van 
donors: Eff ect van herhaalde Tetanus Toxoid 
immunisatie op tetanus-specifi eke antistof 
responsen”

Yvonne Henskens (Maastricht UMC) 
“Monitoring en diagnostiek coagulopathie met 
TEG: rol van plasma”

Moderator: Karen de Vooght

17.30-18.00 Borrel

18.00 Avondprogramma

PROGRAMMA NVB-TRIP Symposium 2018 Donderdag 17 mei 
THEMA: Plasma 

9.00-9.45 Algemene Ledenvergadering NVB

9.45-10.45 Plenaire sessie 

Kirsten Seidel, (Working party Plasmapheresis, Germany) “20 years of intensifi ed plasmapheresis 
in Germany, experiences and challenges”

Rut Norda (Uppsala University Hospital, Sweden) “European perspective of plasma collection for 
medicinal products”

Moderator: Marian van Kraaij

10.45-11.00 Poster Pitch sessie II Moderator: Jaap Jan Zwaginga

11.00-11.30 Pauze

11.30-12.30 State of art/research/klinisch 
(HBO-WO)

Nakisa Khorsand (OLVG) “Fixed versus 
variabele doseerstrategie voor protrombine 
complex”

Nicholas Saadah (Center for Clinical Transfusion 
Research, Leiden en TRIP) “Plasma - meta 
analyse van transfusie reacties” 

Moderator: Elise Huisman

Hemovigilantieplatform
(MBO-HBO)

Bloedtransfusie, de verpleegkundige in beeld 

Simone van der Linden (Erasmus MC) “Waar 
staat de verpleegkundig specialist in de 
transfusieketen?“ 

Anke te Stroet (Rijnstate Arnhem) “Klassieke 
TTP of niet?”

Peter te Boekhorst (Erasmus MC) “Knelpunten/
problemen bij een plasmaferese”

Moderator: Judith Lie

12.30-13.30 Lunch en Posters

13.30-14.40 Geselecteerde voordrachten III 
Donoronderzoek en hemovigilantie

Moderator: Jo Wiersum

Laboratoriumdiagnostiek/Casuïstiek sessie II
(MBO-HBO)

Actuele transfusiecasuïstiek II georganiseerd 
door de Vereniging van Hematologisch 
Laboratoriumonderzoek

Moderatoren: Harriët Klinkspoor en Hans Soons

14.45-15.05 Uitreiking abstract/posterprijzen door jury: Anneke Brand en Jeroen de Wit

15.05-15.30 Pauze

15.30-16.10 Lezing passend bij thema

Marja van Wijk (Sanquin Plasma Products) “Plasma, daar zit wat in”

Moderator: Martin Schipperus
16:15-17:00 PRO-CON Debat 

"Er is geen reden voor 1:1:1 transfusiebeleid of transfusiepakketten in de behandeling van massaal 
bloedverlies”

Pro: Alexander Vlaar (AMC)
Con: Femke Noorman (Militaire Bloedbank)

Moderator: Lizzy van Pampus
17:00:17:05 Afsluiting voorzitters NVB en TRIP

17:05-17:45 Borrel


