
                  
                                                    

Volgende bijeenkomst:  

Vrijdagmiddag 17 april 2020, in het UMC Utrecht 

Programma Consortium bijeenkomst 
22 november 2019 

UMC Utrecht 

 

Programma Najaarsbijeenkomst Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek 22-11-2019 

22 november 2019, 14.00 – 17.20 uur 

Maliebaanzaal – UMCU – Heidelberglaan 100, Utrecht (Routebeschrijving) 

Bijlage I Projectvoorstellen 

U kunt zich aanmelden via de website van de NVB, onder evenementen: nvbtransfusie.nl 

Of direct via deze link: Inschrijven Consortium 22 november 2019 

__________________________________________________________________________________ 

14.00 uur   Opening 

14.05    Mededelingen 

o Uit de werkgroep 

o Overige 

14.10- 15.25  Onderzoeksvoorstellen  

 Thijs van Osch, Sanquin research:  
werkt aan een modelsysteem om schade aan bloedplaatjes (en andere cellen) door 
HLA antistoffen in beeld te brengen. Hij zal dit presenteren mede in het kader van 
refractoriteit. 

 Alexander Vonk, Amsterdam umc (cardio-thoracale chirurgie):  
Hij zal een presentatie geven over zijn ideeën om trombocytengebruik rationeler te 
maken en wil graag bespreken hoe dit in studieverband tot stand is te brengen.  

 Henk Russcher, Erasmus MC (Laboratoriumspecialist Klinische Chemie, Hematologie 
en Bloedtransfusie), Tania Karthabil (PhD-student):  
Studie naar de meerwaarde van IPF (immature platelet fraction) bij transfusie-
management van allo-SCT patiënten. Zij willen graag de opzet van deze 
laboratoriumstudie bespreken, hoe deze opgevolgd kan worden door een klinische 
studie. Is het multicentrisch aan te vliegen en andere vragen. 

PAUZE 

15.45 – 17.15 Consortium Researchprojecten 

Update van de drie Consortium researchprojecten die naar aanleiding van de brainstormmiddag van 
29 maart van start zijn gegaan. De PI’s van deze drie projecten presenteren de stand van zaken. 
Daarna vindt discussie plaats: welke onderzoeken achten we opportuun én levensvatbaar.  
Denkt en kiest u svp mee over de voortzetting van deze researchprojecten.  Zie de bijlage met een 
korte samenvatting van inhoud en deelnemers . Het betreft: 

 TROMBOCYTEN-MATCH; WIE, WANNEER EN HOE?   
   PI: Masja de Haas 

 RODE BLOEDCELTRANSFUSIES IN DE PALLIATIEVE EN GERIATRISCHE LEVENSFASE 

   PI:  Marlijn Hoeks 
 PROFYLACTISCHE VERSUS THERAPEUTISCHE TROMBOCYTEN TRANSFUSIES IN DE 

POLIKLINISCHE HEMATO-ONCOLOGISCHE SETTING 

   PI: Dorothea Evers. Vervanger: Jaap Jan Zwaginga 

17.15 uur  Rondvraag en sluiting 

17.20 uur  Onder het genot van een drankje en klein hapje praten we nog even na. 

http://www.umcutrecht.nl/nl/Over-ons/Contact-route/Locatie-UMC-Utrecht
https://www.nvb-tripsymposium.nl/index.php/?option=com_rsform&view=rsform&formId=9
https://www.nvb-tripsymposium.nl/index.php/?option=com_rsform&view=rsform&formId=9

