Verslag onderwijsbijeenkomst Kennisplatform
Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost

Op donderdag 26 november 2020 organiseerde het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost een
digitale onderwijsbijeenkomst. Deze keer kwamen we niet bijeen in het Maxima MC Veldhoven, maar logde iedereen
in via ZOOM. Het was wel even spannend of dit allemaal goed zou gaan. Gelukkig hadden we het goed voorbereid en
verliep de meeting zonder noemenswaardige problemen. Vanuit het hele land namen ruim 180 professionals
waaronder analisten, klinisch chemici, hemovigilantiemedewerkers, hematologen, transfusieartsen en donorartsen
deel aan het programma. Er waren zelfs enkele Belgische collega’s onder de deelnemers. Door de digitale meeting
was de nascholing voor een veel groter publiek bereikbaar dan normaal.
Voorafgaand aan het programma werd afscheid genomen van twee zeer actieve leden binnen het Kennisplatform,
namelijk Ellen Vestjens en Eva Rombout. Zij zijn vanuit Sanquin Unit Transfusiegeneeskunde (UTG) opgevolgd door
Karin Steenbergen, Marlijn Hoeks en Saskia Spelmink.
De middag stond in het teken van de nieuwe richtlijn bloedtransfusie. Het programma werd geleid door Saskia
Spelmink en Marlijn Hoeks en achter de schermen coördineerde Karin Steenbergen de bijeenkomst. Claudia Folman,
hoofd van het laboratorium erytrocytenserologie bij Sanquin, opende de middag met een toelichting hoe men te
werk was gegaan bij de revisie van de richtlijn. Ook lichtte zij toe wat de nieuwe aanbevelingen zijn op het gebied van
laboratoriumaspecten. Zij werd gevolgd door prof. Erik Beckers, hematoloog en transfusiespecialist in het MUMC+,
met een presentatie over trombocytentransfusies volgens de nieuwe richtlijn. Aansluitend kwam Michaela van
Bohemen, hemovigilantiemedewerker in het Erasmus MC. Zij nam de deelnemers mee in de diagnostiek bij
transfusiegerelateerde bacteriële infecties en legde uit hoe het beste een kweek afgenomen kan worden vanuit een
bloedzak. Na de pauze besprak prof. Jaap Jan Zwaginga, hematoloog en transfusiespecialist in het LUMC en bij
Sanquin, de nieuwe inzichten ten aanzien van erytrocytentransfusies bij niet acuut bloedende patiënten. Hans Soons,
laboratoriumspecialist in het St. Anna Ziekenhuis, lichtte toe wanneer het zinvol is om plasma transfusies te geven
aan patiënten. De middag werd afgesloten door Yvonne Henskens, laboratoriumspecialist en hoogleraar op het
gebied van bloedstolling in het MUMC+. Zij vertelde alle ins en outs over ROTEM en TEG en de toepassing hiervan bij
acuut bloedende patiënten.
We kijken terug op een zeer geslaagde middag! Een aantal presentaties is terug te vinden op deze website.
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