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1. Opening 

Erik Beckers opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 

2. Mededelingen 
Erik Beckers vertelt dat erelid Cees Smit Sibinga is voorgedragen voor de prestigieuze Presidential 
Award van de AAABB (voorheen American Association of Blood Banks), waarmee hij tijdens de 
openingssessie van de AABB Annual Meeting in oktober 2019 zal worden bekleed. Dit straalt ook 
op onze vereniging af en wij zien met hem uit naar de uitreiking. 
 

3. Notulen ALV 2018 
Er zijn geen wijzigingen. 
 

4. Verslag verenigingsjaar 2018 
Uit het verslag dat afgedrukt is in het symposiumnummer memoreert Erik het geslaagde NVB-TRIP 
symposium 2018 met als thema plasma. Na het symposium heeft Tanja Netelenbos het 
voorzitterschap van de wetenschappelijke commissie overgedragen aan Gerard Jansen. 
Gedurende het verenigingsjaar waren er twee bijeenkomsten van het Consortium voor de 
Bloedtransfusie, sinds juni 2018 onder voorzitterschap van Dorothea Evers. De onderwijscommissie 
is onder voorzitterschap van Ivan Bank aktief geweest in het inventariseren van het 
onderwijsaanbod voor artsen.  
Het bestuur heeft het besluit van de vorige ALV ten aanzien van toegang tot de ISBT 
onderwijsportaal gerealiseerd; de link naar de ISBT onderwijsportaal zal op het besloten gedeelte 
van de website worden geplaatst. 
De overige activiteiten worden nog apart tijdens de vergadering besproken. 
 

5. Financieel verslag 
Het symposium 2018 heeft een positief financieel resultaat van ongeveer €7400 opgeleverd. Dit 
o.a. door het in eigen beheer uitgeven van het symposiumnummer van het tijdschrift, hetgeen zal 
worden gecontinueerd. In overleg met de penningmeester van TRIP heeft hierover geen afrekening 
plaatsgevonden maar zal het bedrag in reserve worden gehouden voor een volgend symposium. 
 
Bij de posten valt op dat contributie van leden in 2018 minder opleverde dan in 2017. Dit heeft de 
aandacht van het bestuur. Het ISBT “affiliate” lidmaatschap kost €500. 
Over 2018 is er een positief resultaat voor de vereniging van €10.668,68.  
 

6. Verslag kascontrolecommissie 
De leden van de kascontrolecommissie waren Henk Russcher en Ruud van Dongen, die bereid was 
de taak op zich te nemen wegens sabbatical van Martin Smid. Henk en Ruud hebben geen 
onregelmatigheden geconstateerd en zijn akkoord met de posten en balans.  
 

7. Decharge bestuur 
ALV is akkoord met verslagleggingen. 
 

8. Verkiezing kascontrole commissie 
Henk Russcher treedt af. Ruud van Dongen is bereid voor het komende jaar nogmaals in de 
kascommissie plaats te nemen. Martin Smid zal dan alsnog voor het eerst toetreden tot de 
kascontrolecommissie. 
 

9. Activiteiten 2019/2020 en 10. Website 
De voorzitters van de commissies lichten hun aktiviteiten en plannen toe.  
Dorothea Evers vertelt dat het Consortium een nationale samenwerking betreft met het doel jonge 
onderzoekers te stimuleren, lopend onderzoek te belichten en gezamenlijk onderzoek te initiëren. In 
de bijeenkomst in maart 2019 is er een start gemaakt met het gezamenlijk opzetten van onderzoek 
naar drie geprioriteerde thema’s. 
 



Ivan Bank licht toe dat de Onderwijscommissie een inventarisatie heeft gemaakt van 
onderwijsmaterialen voor artsen en de commissie zich ook zal richten op opleiding van 
verpleegkundigen en laboratoriummedewerkers. Er zijn gesprekken gevoerd met enkele 
stakeholderorganisaties zoals de Sectie transfusiegeneeskunde van de NIV en de Europese 
Haematology Association met de intentie tot samenwerking. Michaela van Bohemen stelt voor via 
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland de verpleegkundigen erbij te betrekken. 
 
Jan Willem Smeenk zegt dat aanvulling van de communicatiecommissie welkom zou zijn. Er wordt 
gewerkt aan een besloten deel van de website. Via het besloten deel van de site zal men ook een 
account kunnen aanmaken om educatieve materialen, wegens het affiliate lidmaatschap van NVB, 
op de ISBT website te kunnen raadplegen. Mogelijk zal ook een ‘blog’ van de vrijdaglessen onder 
supervisie van Jaap Jan Zwaginga aangeboden worden. Gegevens uit de ledenadministratie 
worden uit veiligheidsoverwegingen niet op de website gehuisvest; jaarlijks zal controle 
plaatsvinden of leden die accounts hebben aangemaakt, de contributie hebben betaald. Binnenkort 
zullen leden hierover per e-mail (of indien het e-mailadres onbekend is, per brief) worden 
geïnformeerd.  
 

11. Stand van zaken Richtlijn bloedtransfusie 
Erik Beckers licht de stand van zaken in de revisie van de Richtlijn toe. Er is enige vertraging in de 
revisie van de Richtlijn. De eerste drie modules (laboratoriumaspecten, anemie en 
trombocytentransfusies) zijn voor commentaar aangeboden, het commentaar is verwerkt en de 
teksten zouden binnenkort (voor zomer 2019?) vastgesteld en gepubliceerd moeten kunnen 
worden. 
 
De volgende drie modules zijn plasmatransfusies, transfusiereacties en bloedingen + 
bloedbesparende technieken. Zij zullen pas na de zomer voor commentaar worden aangeboden. In 
verband met de drie maanden durende commentaarperiode zullen deze modules niet meer dit jaar 
klaarkomen maar hopelijk in het voorjaar van 2020.  
 
Lizzy van Pampus vraagt of het waar is dat de modules straks beter bijgehouden zullen kunnen 
worden. Erik Beckers en Hans Soons antwoorden dat revisie van afzonderlijke modules en zelfs 
afzonderlijke uitgangsvragen mogelijk zal zijn. 
 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden en opvolging voorzitter Consortium 
Marian van Kraaij heeft in juni 2018 het voorzitterschap van het Consortium overgedragen. Erik 
Beckers spreekt dank uit voor haar inzet. 
 
Cynthia So-Osman en Leo van de Watering treden reglementair na twee zittingstermijnen uit het 
bestuur. Erik Beckers dankt hen beiden voor hun rol in het bestuur. Francis Swaneveld, hematologe 
die werkzaam is voor de Sanquin Unit Transfusiegeneeskunde, is wegens zwangerschap niet 
aanwezig maar heeft zich bereid verklaard in het bestuur te treden na haar verlof. De leden 
aanvaarden deze voordracht. Een tweede persoon heeft belangstelling geuit om in het bestuur te 
treden maar wil dat wegens verplichtingen pas over een jaar doen. Het bestuur is voornemens de 
kandidatuur van deze persoon te aanvaarden. 
 

13. Rondvraag 
Martin Schipperus, voorzitter van de Stichting TRIP, zal per 1 juli 2019 aftreden; hij wordt 
opgevolgd door Jaap Jan Zwaginga. Martin blijft bij TRIP betrokken, o.a. als supervisor van de 
promovendus.  
 
Het NVB-TRIP symposium 2020 zal worden gehouden op 13 en 14 mei 2020 in Reehorst 
congrescentrum te Ede. 
 

14. Sluiting 
Erik Beckers sluit de vergadering om 9.40 uur. 

 
 
 
 


