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Inleiding
Waarde NVTH-ers,

Allereerst een heel mooi 2018 met geluk, gezondheid, en veel arbeidsvreugde en succes
toegewenst!
De trombose- en hemostasewereld zit niet stil. Wat gaat 2018 ons brengen? Een paar
highlights.

Allereerst belangrijke informatie over de ISTH Council. Komende maanden komt er een
oproep voor nominaties. Nederlandse council seats zijn erg belangrijk! In het recente
verleden is het niet altijd goed gegaan met het winnen van de verkiezingen. Eén van de
redenen is terug te voeren op dubbele nominaties uit Nederland. Daarom heeft het bestuur
besloten de kandidatuur van onze voormalige voorzitter Tilman Hackeng van harte te
ondersteunen. We verzoeken alle NVTH leden krachtig om zichzelf niet te nomineren.
Zodra de tijd rijp is, zullen we u vriendelijke maar wellicht irritante (en dat is dan de
bedoeling) herinneringen sturen om op Tilman te stemmen en waar mogelijk anderen te
inspireren hetzelfde te doen. Mochten er NVTH-leden zijn met ambities binnen de ISTH: er
zijn veel SSC en andere committees, dus wissel gerust eens van gedachten met
bestuursleden of collegae die al actief zijn in de ISTH.

De NVTH bemoeit zich actief met de European Thrombosis and Haemostasis Alliance
(ETHA), in het leven geroepen door de EU Affairs Task Force van de ISTH en waarin plaats
is voor vele Europese zusterverenigingen. Middels de ETHA worden we ondergedompeld in
de boeiende Brusselse lobby- wereld. Hiermee hopen we veneuze trombo-embolie beter op
de kaart te krijgen, zodat er - bijvoorbeeld - meer Europees onderzoeksgeld bemachtigd kan
worden. Belangrijk voor alle NVTH- leden.
Nog een Europese actie, maar met een ander doel: de tweede editie van het ECTH
(European Congress on Thrombosis and Haemostasis) zal plaatsvinden van 24-26
oktober in Marseille. Na in 2016 gastheer/vrouw geweest te zijn, heeft het bestuur de
uitnodiging om plaats te nemen in de ECTH 2018 International Board aangenomen. Namens
de NVTH zal Mettine Bos deze taak vervullen.
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Voor de promovendi staan de PhD-dag in Utrecht (19 januari) en de AIO-cursus (26-28
maart) op het programma. Ook verwachten we jullie weer op het jaarlijkse NVTH-symposium
met Algemene Ledenvergadering in Koudekerke. Het symposium valt dit jaar vroeg, op 28 en
29 maart.

Met collegiale groet,

Namens het bestuur,
Saskia Middeldorp
Voorzitter NVTH
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Oproep: NVTH Bestuurslid
Geachte leden,

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVTH worden bestuursleden na
3 jaar herkozen en kunnen zij maximaal 6 jaar zitting hebben.

Shirley Uitte de Willige heeft aangegeven haar lidmaatschap in het bestuur in 2018 te willen
beëindigen. Het bestuur stelt Ton Lisman voor als nieuw bestuurslid.
Volgens de statuten kunnen de NVTH-leden tegenkandidaten bij het bestuur indienen. De
voordracht dient minimaal 1 week voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bij
ondergetekende in bezit te zijn met minimaal 10 handtekeningen ter ondersteuning. De ALV
vindt dit jaar plaats tijdens het jaarlijkse NVTH symposium op donderdag 29 maart 2018 in
Koudekerke.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. R.E.G. Schutgens
Secretaris NVTH
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NVTH PhD Cursus
For information in English, please visit the ‘Cursus’ section at the NVTH website (http://nvth.nl/).

De jaarlijkse NVTH PhD cursus heeft in 2018 het thema Veneuze Trombose en zal
gehouden worden van maandagmiddag 26 maart t/m woensdagochtend 28 maart in
Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke. Zowel de fundamentele als klinische
aspecten

van

veneuze

trombose

zullen

behandeld

worden,

varierend

van

de

pathophysiologische mechanismen van de bloedstolling tot diagnose en behandeling.

De NVTH PhD Cursus is bedoeld voor promovendi werkzaam binnen het vakgebied
Trombose en Hemostase. De voertaal van de cursus is Engels. Degenen die zich dit jaar
voor het eerst aanmelden worden verzocht een motivatie voor deelname van max. 100
woorden aan te leveren. Dit kan via het ‘NVTH Trainee Statement’; een lege template
hiervoor kan worden gedownload van de registratie pagina voor de PhD Cursus. Het
ingevulde formulier dient als Word-document getiteld “achternaam.doc” te worden
opgeslagen en vervolgens te worden toegevoegd aan het online registratieformulier.

Men dient er rekening mee te houden dat op de maandagavond een "Next Generation
Researchers” sessie plaatsvindt waarin de deelnemers gedurende enkele minuten zichzelf
en de essentie van zijn/haar onderzoek zullen presenteren op maximaal drie PowerPoint
slides aan zijn/haar groepje en ‘master’. Een volledig programmaoverzicht van de cursus is
te vinden op de NVTH website (http://nvth.nl/) onder ‘Cursus’.
De registratie is geopend. Aanmelden kan online via de NVTH website onder ‘Cursus’ en
vervolgens ‘Registratie’. Registreren kan t/m 19 januari 2018.
De kosten voor deelname aan de PhD Cursus bedragen € 290. Het verschuldigde bedrag
dient overgemaakt te worden op:
IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: Cursus 2018, achternaam + initialen
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Let op: In verband met een beperkt aantal plaatsen volgt er na registratie zo spoedig
mogelijk bevestiging van deelname. De inschrijving is pas geldig als zowel het
aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn. Aanmeldingen gedateerd na 19
januari zullen niet in behandeling worden genomen.

Belangrijk: Alle promovendi worden ingedeeld op 2-persoonskamers.

Er is één registratieformulier voor zowel de PhD cursus als het symposium; bovenaan dit
formulier vindt U de optie om aan te geven voor welk event U zicht wenst te registreren.
Meer informatie over de symposium is te vinden onder ‘Symposium’ op de nvth website.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne Souverein, secretariaat NVTH:
NVTH@lumc.nl
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NVTH Symposium
For information in English, please visit the ‘Symposium’ section at http://nvth.nl/.

Het NVTH symposium zal plaatsvinden op woensdag 28 maart en donderdag 29 maart
in Golden Tulip Strandhotel Westduin te Koudekerke, aansluitend aan de PhD Cursus. Met
trots kunnen wij aankondigen dat de ‘Van Creveld Lecture’ zal worden gehouden door Prof.
dr. Pieter Reitsma. De Keynote Lectures zullen onder meer verzorgd worden door Prof. dr.
Karin Fijnvandraat, Dr. Maartje van den Biggelaar, Dr. Michiel Coppens, Dr. Coen Maas en
Dr. Henri Spronk. Verder zal het symposium o.a. bestaan uit presentaties van PhD
studenten en de jaarlijkse stollingsquiz. We hopen u te verwelkomen in Koudekerke!

PhD studenten die hun werk willen presenteren worden aangemoedigd een abstract
(maximaal 300 woorden) in te dienen. Abstracts kunnen worden ingediend door een
ingevuld

abstractformulier

in

te

sturen

naar

NVTHsymposium@lumc.nl.

Het

abstractformulier kan gedownload worden van de website. De abstract deadline is
verschoven naar 2 februari 2018, daarbij rekening houdend met de abstract deadline van
de ISTH Scientific and Standardization Committee (SSC) meeting in Dublin (1 februari). De
voertaal van het symposium is Engels.

De registratie voor het symposium is geopend. Aanmelden kan online via de NVTH website
onder ‘Symposium’ en vervolgens ‘Registratie’. De deadline voor de pre-registratie is 19
januari 2018; de finale registratiedeadline is 16 februari 2018. Afmelden voor het
symposium met restitutie van de registratiekosten kan tot 22 februari 2018; na deze datum
wordt geen restitutie verleend.

Tarieven:

NVTH Lid

Niet-NVTH Lid

Pre-registratie

Registratie

Accommodatie

19-01-2018

19-02-2018

1 pers. kamer

€ 340

€ 395

2 pers. kamer

€ 315

€ 370

1 pers. kamer

€ 445

€ 500

2 pers. kamer

€ 420

€ 475

Dagregistratie: € 140 per dag
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Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden naar onderstaande rekening. Bij
registratie voor zowel het symposium als de PhD cursus verzoeken wij U om twee aparte
betalingen te doen.

IBAN: NL20RABO0158004450 (BIC: RABONL2U)
t.n.v. NVTH Symposium
o.v.v.: Symposium 2018, achternaam + initialen

Na registratie volgt zo spoedig mogelijk bevestiging van deelname. De inschrijving is pas
geldig als zowel het aanmeldingsformulier als de betaling ontvangen zijn.

Let op: Er is één registratieformulier voor zowel de PhD cursus als het symposium;
bovenaan dit formulier vindt U de optie om aan te geven voor welk event U zicht wenst te
registreren. Om het gehele symposium bij te wonen selecteert U ‘Symposium Day 1’ en
‘Symposium Day 2’.

In sommige instituten worden problemen ondervonden bij het openen van het
registratieformulier, dit wordt veroorzaakt door de institutionele firewall. Mocht hier sprake
van zijn verzoeken wij U om het via een andere internetverbinding nogmaals te proberen.
Meer informatie vindt U op de NVTH website onder ‘Symposium’.
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Toekomstige Meetings
Meetings

Data
EAHAD: European Association for
Haemophilia and Allied Disorders
Madrid, Spanje
www.eahad2018.com
GTH: German Society of Thrombosis
and Haemostasis Research
Wenen, Oostenrijk
www.gth2018.org
NVTH PhD Cursus
Koudekerke, NL
www.nvth.nl

7-9 februari 2018

NVTH Symposium
Koudekerke NL
www.nvth.nl
9th Symposium on Hemostasis
Chapel Hill, USA
http://www.med.unc.edu/hemonc/TF2
018
ICTHIC
Bergamo, Italië
https://www.icthic.com/en
Scientific and Standardization
Committee (SSC) meeting ISTH
Dublin, Ierland
www.ssc2018.org

28-29 maart 2018

Gordon Research Conference

29 juli – 3 aug 2018

20-23 februari 2018

26-28 maart 2018

12-14 april 2018

13-15 april 2018

18-21 juli 2018

Waterville Valley, USA
https://www.grc.org/hemostasisconference/2018/
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Andere cursussen

Data
ECAT – Basale laboratoriumdiagnostiek
1 maart 2018
van de bloedstolling en casuïstiek
https://clinicaleducation.nl/home/opleiding
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