
 

 

 

                         Programma  

  Regionale themamiddag Bloedtransfusie 

                       22 maart 2018 

 

 

 

Plaats: Auditorium in het Maxima Medisch Centrum, De Run 4600, 5504 DB Veldhoven (www.mmc.nl) 

Dagvoorzitter:          Dr. Eva Rombout, internist transfusiespecialist, Unit Transfusiegeneeskunde Sanquin 

Programma 

 

12:30 – 13:00 uur: Ontvangst met koffie en broodjes 

13.00 – 13.30 uur: Daratumumab: doelgerichte therapie? 
 Dr. Erik Beckers, internist-hematoloog MUMC+ Maastricht 

13.30 – 14:05 uur:  ‘Daratumumab in het lab’ 
     Ron Straat, senior specieel analist MUMC+  Maastricht 

 

14:05 – 14.30 uur:  'Effecten van chemotherapie en trombocytentransfusie op de functie van bloedplaatjes’ 

 Dr. Constance Baaten, onderzoeker afdeling Biochemie, Universiteit Maastricht 

14:30 – 14:50 uur: PAUZE 

14:50 – 15:15 uur: ‘Bloedtransfusies bij sikkelcelpatiënten – nieuwe ontwikkelingen’  

 Dr. Saskia Schols, internist-hematoloog, Radboudumc Nijmegen 

15:15 – 15:45 uur: ‘Wat kan je leren van een transfusie reactie?’ 
 Dr. Lizzy van Pampus, transfusiespecialist Radboudumc Nijmegen   

15:45 – 16:05 uur: Nieuwe ontwikkelingen bij Sanquin 
Dr. Marian van Kraaij, hemotoloog, transfusiespecialist, directeur units Donorzaken en 

Transfusiegeneeskunde Sanquin Bloedbank 

16:05 – 16.30 uur:  ‘Bewegingen in de IHD’ 
 Prof. dr. Masja de Haas, Clustermanager Sanquin Diagnostiek, Amsterdam 

 

16:30 – 17.30 uur:  Borrel ter gelegenheid van het afscheid van dr. Lizzy van Pampus, Kennisplatformlid 

 van het eerste uur. Lizzy verlaat ‘het bloed’ en gaat van haar pensioenjaren genieten.  

We zullen haar immer enthousiaste inbreng missen. Hierbij nodigen we u van harte uit  

om samen met Lizzy het glas te heffen op een mooie tijd! 

Geeft u bij uw aanmelding svp aan of u bij deze afscheidsborrel aanwezig wilt zijn. 

 

 

Voor wie?   
De Onderwijsbijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor directe beroepsbeoefenaren:  

Analisten, hemovigilantiefunctionarissen, klinisch chemici, transfusie-artsen, donorartsen, medisch specialisten,  

arts-assistenten en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de toediening van bloedproducten. 

Er is plaats voor max. 120 deelnemers in de zaal. Deelnemers uit de regio en de doelgroepen krijgen voorrang.  

Accreditatie:  

Voor deze onderwijsmiddag is accreditatie aangevraagd bij NIV, ABSG, NVKC en NVML. 

Aanmelden: kan via de website van de NVB: NVBtransfusie.nl/Aanmelden Kennisplatform ZO 22-3-2018 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  

http://www.mmc.nl/
http://nvb-tripsymposium.nl/index.php/themamiddag-22-mrt-2018

