
Elisabeth 
Catharina 
Maria 

van Pampus 

 



Haarlem 



1980 : artsen diploma 
1986:  registratie  als internist 

1992 : registratie als hematoloog 





1994: proefschrift verdediging 













1993-2008 
hematoloog MUMC+ Maastricht 

 



2009- heden  
hematoloog Radboud UMC Nijmegen 

 
 





Dr. M. Schaap, internist, hematoloog  
Drs. A. van den Bos, transfusiearts  
Dr. V. Novotny, internist- hematoloog 
transfusiespecialist 

Dr. B. de Pauw 

Dr. ECM van Pampus, 
internist- hematoloog, 
transfusiespecialist 
 

Dr. E. Rombout-Sestrienkova 
internist, transfusiespecialist 



Wat willen we? 

• Verbeteren van de kwaliteit van transfusie- geneeskunde binnen de regio 

• Vooral faciliteren: 

 
• Aanbieden van onderwijs op op het gebied van de 

bloedtransfusie geneeskunde aan diverse doelgroepen 
uitgaande van de behoefte in de regio 
 

• Ondersteunen van implementatie CBO-richtlijnen en 
hemovigilantie projecten 
 

• Ondersteuning bieden bij ingewikkelde transfusie-
vraagstukken (laagdrempelig) 
 
 



Doelgroepen 

• Analisten 

• Klinisch Chemici (i.o.) 

• Medisch Specialisten (i.o.) 

• Transfusie artsen 

• Medewerkers bloedbank 

• (Transfusie)verpleegkundigen 

• Hemovigilantie medewerkers 





Acties 2005 

• Regionale bijeenkomst:  
• 1 oktober 2005 (Veldhoven) 

• Cursus bloedtransfusie en bloedgroep serologie: 
• Maart 2005 docenten uit  ABTI 

• Oktober 2005 docenten uit  ABTI 

• Samenstellen lesmateriaal 
• Aan de hand van thema’s 

• Aan de hand van reeds beschikbaar lesmateriaal (AZM, 
ABTI, Sanquin) 
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Klinisch chemicus 

 

 

 Orbis  Medisch centrum Sittard 
Dr. R. Vossen, 
Klinisch chemicus 

 



















Presentaties 

• 1 juni 2006:              Ademnood tijdens transfusie 

• 1 november 2007:  Novoseven: een panacee voor alles of alleen een                 
   doekje voor het bloeden? 

• 30 oktober 2008:  Transfusiereacties: de achtergrond 

• 4 november 2010:  DAT is een samenspel tussen laboratorium en  
   kliniek! 

• 17 november 2011:  Pathofysiologie van acuut bloedverlies 

• 4 april 2013:   Plasma, daar zit wat in… 

• 27 maart 2014:   Trombocyten, wat doen ze en waar heb je ze voor 
   nodig? 

• 30 maart 2017:   Acute stollingsstoornissen bij Trauma. Wat gaat er 
   mis? 

• 30 maart 2017:   Een bijzonder ROTEM plaatje 

• 22 maart 2018:   Wat kan je leren van een transfusie reactie? 

 
 
 





















Lizzy  bedankt 

             

             Heel veel succes in je nieuwe levensfase 




