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Voorwoord

Preface

25 jaar NVTH... of hoe een klein land
groot kan zijn

25 years of NVTH… or how small
countries can make a big impact

Vele
van
de
huidige tromboseen
hemostaseonderzoekers
zaten nog in de
luiers, school- of
collegebanken
toen de nestors
van ons nationale Trombose- en
Hemostaseonderzoek
zich
25
jaar
geleden
organiseerden
in
de Nederlandse Vereniging voor
Trombose en Hemostase (NVTH).
Vanaf dat jaar heeft de NVTH onze
trombose- en hemostasegemeenschap
aaneengesmeed, en haar voortreffelijke
jaarlijkse
bijeenkomsten
hebben
geresulteerd in een amicale band
tussen
onderzoekers,
waarin
wederzijds respect, onderlinge steun
en wetenschappelijke discussies ons
nationale onderzoeksgebied tot grote
internationale hoogte hebben gejaagd.

Many of today’s thrombosis and
hemostasis researchers were still in
diapers, school or college when, 25
years ago, the patriarchs of our national
thrombosis and hemostasis research
joined forces in The Netherlands
Society on Thrombosis and Hemostasis
(NVTH). As from that day, the NVTH
has strongly bonded our thrombosis and
hemostasis community, and its excellent
annual meetings have resulted in an
amicable bond between researchers in
which mutual respect and support and
scientific disputes have sent our national
field of research to an international top
level.

Er is vaak gefilosofeerd over hoe deze
nationale symbiose tot zulke hoge
kwaliteit heeft kunnen leiden. Is het ons
gevarieerde onderzoeksgebied waarin
niemand elkaar in de weg loopt? Is
het de aard van de onderzoekers die
kiezen voor het specifieke vakgebied?
Is het de ontspannen “huiskamersfeer”
waarin onze jaarlijkse bijeenkomst

There has been quite some reflection
on how this national symbiosis has lead
to such high scientific quality. Is it the
variety in our field of research where
nobody gets in eachother’s way? Is it
the nature of the researchers who chose
this particular field of interest? Is it the
relaxed livingroom atmosphere which
characterizes our annual meetings?
One thing is for sure: our research
community is a horizontal one, without
hierarchy and plenty of interaction
between young and old, in committees
and council alike, at the scientific stage
as well as at the bar. The decennia-long
history of our annual four-day meetings,
3
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wordt georganiseerd? Wat vaststaat
is dat onze onderzoeksgemeenschap
een horizontale is, zonder hiërarchie,
met veel wisselwerking tussen jong en
oud, in commissies en bestuur, op het
wetenschappelijk podium en in de bar.
In de decennialange historie van onze
jaarlijkse vierdaagse bijeenkomsten, de
aio-cursus gevolgd door het NVTHsymposium, zijn de anekdotes talrijk.
Zo gebeurde het eind vorige eeuw
dat de Leidse hoogleraar Rogier B.
na een drukke dag pas laat op het
NVTH-symposium in Houthalen,
België verscheen, en zijn Maastrichtse
collega en vriend hoogleraar Jan R. aan
de bar ontmoette. Na een nacht van
verhitte wetenschappelijke discussies
en opkomende zon werd er traditioneel
door de ochtendplaatjessessie heen
geslapen, en ontmoette Jan Rogier weer
bij de lunch: “Hey Rogier! Jij ook hier?”
De cursus Trombose en Hemostase die
door de NVTH georganiseerd wordt
voor NVTH-promovendi voorafgaand
aan het NVTH-symposium is van
uitzonderlijk hoog niveau, en leert jonge
onderzoekers naast de mechanismen van
stollingsafwijkingen ook het grote belang
van het doen van stollingsonderzoek,
nationaal en internationaal. Al te vaak
wordt tromboseonderzoek beschouwd
als minder relevant vergeleken met
cardiovasculair onderzoek en wordt
trombose afgedaan als een “kwaaltje”.
Daarbij wordt echter gemakshalve
vergeten dat verkregen trombose
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the PhD student course followed by the
NVTH symposium, yield numerous
anecdotes. At the end of the 20th century,
for example, Professor Rogier B. from
Leiden was late in arriving at the NVTH
symposium in Houthalen (Belgium)
after a long day at work. Here he met
his Maastricht colleague and fellow
professor Jan R. at the bar. After a night
of heated scientific discussions till sun
rise both slept through the morning
platelet-session, and Jan met Rogier at
lunch again: “Hey Rogier! You here,
too?”
The course on thrombosis and hemostasis,
which the NVTH organizes for NVTH
PhD students prior to the NVTH
symposium, is of an exceptionally high
standard. Apart from teaching them the
mechanisms of coagulation disorders, it
convinces young researchers of the great
importance of coagulation research,
both nationally and internationally.
Only too often thrombosis research is
considered less relevant in comparison to
cardiovascular research, and thrombosis
is disposed of as an mere ailment. Many
do not realize that acquired thrombosis
is seen relatively often in young people,
and can have a major social impact.
Just as little one realizes that the annual
European mortality rate as a result of
complications of venous thrombosis is
more than twice the number of deaths
as a result of traffic accidents, AIDS,
breast and prostrate cancer together.
Moreover, recent studies again suggest
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relatief vaak voorkomt bij jonge
mensen, en een zeer grote sociale
impact kan hebben. Men realiseert
zich evenmin dat de jaarlijkse Europese
sterfte aan complicaties van veneuze
trombose het aantal doden als gevolg
van verkeersongelukken, aids, en
borst- en prostaatkanker samen
meer dan twee keer overstijgt (bron:
Cohen et al., T&H 2007). Bovendien
is meer recentelijk wederom gebleken
dat stollingsprocessen aan de wieg
kunnen staan van atherosclerose,
beroertes en hartaanvallen. Het is dus
tijd om trombose serieus te nemen, de
Nederlandse onderzoekers en de NVTH
zijn er klaar voor.

that coagulation processes are at the
basis of atherosclerosis, stroke and heart
attacks. It is time to take thrombosis
seriously, the Dutch researchers and the
NVTH are set to go!
Wishing you pleasant reading,
Tilman Hackeng,
President of the NVTH

Ik wens U veel leesplezier,
Tilman Hackeng,
Voorzitter NVTH
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Hoofdstuk 1

Introductie

Chapter 1
Introduction

Mark Roest
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Nederland is beroemd om zijn
polders, klompen, dijken, molens, de
Wallen, nederwiet, het homohuwelijk,
Rembrandt van Rijn, Vincent van
Gogh, Christiaan Huygens, Antoni
van Leeuwenhoek, Johan Cruijff,
Marco van Basten en trombose- en
hemostaseonderzoek.

The Netherlands is famous for its
polders, clogs, dikes, windmills, the Red
Light District, cannabis, gay marriage,
Rembrandt van Rijn, Vincent van
Gogh, Christiaan Huygens, Antoni van
Leeuwenhoek, Johan Cruyff, Marco van
Basten and thrombosis and hemostasis
research.

Al vier decennia behoort Nederland
tot de internationaal toonaangevende
landen op het gebied van tromboseen
hemostaseonderzoek.
Vandaar
dat Nederland in 2013 wederom
het symposium van de ISTH mag
organiseren, na een succesvol congres in
1991. De leidende positie in tromboseen hemostaseonderzoek is opvallend
voor een klein land als Nederland.

For four decades, the Netherlands has
belonged to the best performing countries
in thrombosis and hemostasis research.
Hence, in 2013, the Netherlands will
organize the ISTH for the second time,
after a successful conference in 1991.
The leading position in thrombosis and
hemostasis research is remarkable for a
small country like the Netherlands.

4e lustrum van de NVTH
20th anniversary of the NVTH

De eerste fundamenten voor tromboseen hemostaseonderzoek in Nederland
zijn gelegd door Prof.dr. S. van Creveld
(1939-1965), kinderarts en grondlegger
van de behandeling van kinderen met
hemofilie. Hierna volgden Prof.dr. F.L.J.
10

The first steps to thrombosis and
hemostasis research in the Netherlands
are made by Prof S. van Creveld (19391965), pediatrician and founder of the
treatment of children with hemophilia.
This was followed by Prof. F.L.J.
Jordan (1953-1971), founder of the
anticoagulation clinics in the Netherlands
and Prof. E. A. Loeliger (1954-1985),
founder of the QA thrombosis service
laboratories.
In the early seventies of the last century,
thrombosis hemostasis research in the
Netherlands expanded rapidly. Several
leading research groups were established
at different locations throughout the
Netherlands. Utrecht became the center
for platelet research and was headed by
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Jordan (1953-1971), grondlegger van
de trombosediensten en Prof.dr. E.A.
Loeliger (1954-1985), grondlegger van
de kwaliteitsbewaking van trombosedienstlaboratoria.
Begin jaren zeventig van de vorige
eeuw kwam het trombose- en
hemostaseonderzoek in Nederland pas
echt op stoom. Op verschillende locaties
zijn internationaal toonaangevende
onderzoeksgroepen
opgebouwd.
Utrecht werd het centrum voor
bloedplaatjesonderzoek, onder leiding
van Prof.dr. J.J. Sixma. Amsterdam werd,
onder leiding van Prof.dr. J.W. ten Cate,
een toonaangevende onderzoeksgroep
naar diagnostiek en behandeling van
patiënten met trombose. Maastricht
werd, onder leiding van Prof. C. Hemker,
het zwaartepunt voor de biochemie van
de stolling. in het Academisch Ziekenhuis
in Leiden werd het aandachtsgebied
veneuze tromboseonderzoek en het
Gaubius-instituut in Leiden heeft de
antitrombolytica als therapie op de kaart
gezet.
Aan de top komen is een unieke prestatie,
maar aan de top blijven is nog vele malen
knapper. De sleutel tot het aanhoudende
succes is de bundeling van krachten van
de Nederlandse onderzoeksgroepen. Van
cruciaal belang hierin was de oprichting
van de vereniging Trombose Hemostase
Onderzoek Nederland (THON) in
1972, waarmee de samenwerking
tussen internationaal toonaangevende

Prof. J.J. Sixma. The Amsterdam group,
which was headed by Prof. J.W. ten Cate,
became a leading research group for
the diagnosis and treatment of patients
with thrombosis. The group of Prof.
C. Hemker in Maastricht became the
center for the biochemistry of clotting.
The university hospital in Leiden grew
into the center of venous thrombosis
research and the Gaubius Institute in
Leiden introduced antithrombolytics as
a therapy.

Frits Rosendaal en Pieter Reitsma: president en
vicepresident ISTH 2013
Frits Rosendaal and Pieter Reitsma: president
and vice president of ISTH 2013

Getting to the top is an unique
achievement, but remaining at the top
is much more difficult still. The key
to continued success hass been the
joining of forces of the Dutch research
11
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instituten binnen Nederland een feit
was. Zestien jaar later is de Nederlandse
Vereniging voor Trombose en Hemostase
(NVTH) opgericht.
Jaarlijks organiseert de NVTH een
aio-cursus met daaropvolgend een
symposium, waarin jonge talenten de
ruimte krijgen om zich te profileren. Deze
structuur faciliteert niet alleen een unieke
kennisuitwisseling tussen Nederlandse
onderzoeksgroepen, maar bevordert ook
de kennisoverdracht van oude ‘tovenaars’
naar de nieuwe ‘tovenaarsleerlingen’. Een
goede jeugdopleiding is een garantie
voor toonaangevend trombose- en
hemostaseonderzoek in de toekomst.
Dit lustrumboekje geeft een historisch
overzicht van toonaangevende personen
en gebeurtenissen voor de Nederlandse
Vereniging
voor
Trombose
en
Hemostase.
Mark Roest

groups. A crucial element has been the
establishment of Thrombosis Hemostasis
Research Netherlands (THON) in 1972,
facilitating the cooperation between
leading international institutes in the
Netherlands. Sixteen years later, the
Netherlands Society on Thrombosis and
Hemostasis (NVTH) was established.
Every year, the NVTH organizes a PhD
course with subsequent symposium,
where young talents are given the
opportunity to create a distinct profiles
for themselves. This structure not only
enables a unique knowledge between
Dutch research groups, but also promotes
the transfer knowledge between
seniort ‘magicians’ and the ‘sorcerer's
apprentices’. Good youth academies
guarantee future leading thrombosis and
hemostasis research.
This anniversary booklet gives a
historical overview of leading persons
and events for the Netherlands Society
on Thrombosis and Hemostasis.
Mark Roest

NVTH AIO cursus
NVTH PhD course
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Hoofdstuk 2

Oprichting van THON

Chapter 2

Foundation of THON
Coen Hemker
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“Hier ein Stuhl, da ein Stuhl und ich
immer dazwischen”, zei Kurt Tucholsky
en ik vond dat - in 1973 - helemaal
van toepassing op het onderzoek naar
hemostase en trombose (H&T). Geen
(leer-)stoel die vond dat we er echt bij (of
op) hoorden. Hoewel het Nederlandse
H&T-onderzoek toen internationaal, net
zoals nu nog, hoog stond aangeschreven,
kwam het binnen Nederland nauwelijks
over het voetlicht. Het was een
bijwagentje van interne geneeskunde,
kindergeneeskunde, biochemie en
andere “echte” disciplines. Medici zagen
ons te vaak als mensen die geïnteresseerd
waren in curiosa zoals bloederziekten,
basiswetenschappers als dokters die met
stollingstijden klungelden. Voor de leek
bestonden we al helemaal niet.
Om daar wat aan te doen stelde ik
stollend Nederland voor om onze
krachten te bundelen. Ten eerste om
elkaar op de hoogte te houden van onze
plannen en resultaten om zo dubbel
werk en onnodige concurrentie te
vermijden. Ten tweede om gezamenlijk
naar buiten op te treden om zo het H&Tonderzoek binnen Nederland wat meer
smoel te geven, zowel binnen als buiten
het medische kader. Zo ontstond dan
de THON: Trombose- en Hemostase
Onderzoek Nederland.
Aan de interne samenwerking heeft
het nooit gemankeerd. In januari 1975
hadden we een eerste symposium in een
kasteel nabij Maastricht - dat uitgroeide
tot het jaarlijkse THON-weekend. Wij
14

“Here a chair, there a chair and me always
in between”, I quoted Kurt Tucholsky,
when, in 1973, I needed a catchphrase
for my initiative to organize a national
collaboration in hemostasis and
thrombosis (H&T) research. Like many
of my colleagues, I felt uncomfortable
seeing that Dutch H&T research met
with the highest international standards
but nevertheless hardly appeared on
the national scientific boards. In The
Netherlands H&T research was too often
considered as a mere hobby of some
isolated doctors and biochemists who
studied diseases of marginal importance,
such as the hemophilia’s. Indeed, in
those years the pivotal role of thrombin
in diseases such as coronary and cerebral
infarction was far from being established,
but nevertheless...
I made the suggestion that all researchers
in our field should cooperate, so that we
could keep each other informed about our
results and plans and could coordinate
our research so as to avoid double work
and unnecessary competition. Apart
from increasing internal cohesion, I
thought that, as a group, we might be in
a better position to convince common
opinion of the importance of H&T
research, within the medical profession
as well as in the general public.
Thus emerged the THON: Thrombosis
and Hemostasis Research of the
Netherlands. Between us the cooperation
went quite smoothly. In January 1975
we had our first symposium in a castle
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hadden geregeld en intens vooroverleg
over onze subsidieaanvragen. Er
groeide ook vanzelf een soort nationale
taakverdeling. De plaatjes in Utrecht,
de enzymologie in Maastricht, de
epidemiologie in Leiden enz. enz.
Zonder dwang van bovenaf, niet rigide,
wel nuttig.
Het tweede doel van de THON was: meer
aandacht voor het stollingsonderzoek. We
kregen inderdaad een speciaal nummer
van een of andere wetenschapskrant, en
een hele uitgave van Natuur en Techniek
werd aan ons onderwerp gewijd. Veel
leek het niet te helpen. Samen met wijlen
Clemens Haanen (Nijmegen) trok ik naar
verschillende (semi-) officiële instanties.
Ik zou echt niet meer weten welke
Haagse deuren we daarbij openstootten,
in ieder geval vonden we daarachter
zelden iets anders dan welwillende
dovemans oren. En dat terwijl de rol van
het hemostasemechanisme bij infarct,
beroerte enz. steeds overtuigender werd
aangetoond.
Tot op de dag van vandaag merk ik
bij veel collega’s – en bij mijzelf – een
zekere wrevel omdat de aandacht die
ons vakgebied krijgt, niet in verhouding
staat tot zijn medisch belang.
Tromboseonderzoek is niet “sexy”:
vergeleken met onderzoek naar kanker
of aids blijft het een stiefkind. Hoe goed
onze internationale reputatie ook is, we
komen niet eens ter sprake in de plannen
van het nationale wetenschapsbeleid.

near Maastricht, which became a yearly
event: the THON symposium – quaintly
enough located in Belgium for many
years. Also we critically discussed and
ameliorated each other’s grant proposals
and, quite naturally, a kind of national
division of tasks emerged: platelet
research in Utrecht, enzymology in
Maastricht, epidemiology in Leiden etc.
The second aim of the THON, i.e. to bring
T&H research into the limelight on the
national scene, was less successful. We
got some publicity in national science
magazines but without visible impact.
Together with the lamented Clemens
Haanen from Nijmegen I paid visits to
a handful of dignitaries from (semi-)
governmental organisations, where we
met with polite disinterest.
To this very day I, like many of us, feel
that the public image of our field is
quite disproportionate to its medical
importance. Compared to other, equally
horrible diseases like cancer or AIDS,
thrombosis is invisible. It does not
appeal to the layman until one is afflicted
himself. H&T research does not appear
in the long term governmental planning
of research, no matter how good our
international reputation. To many
doctors even it remains a closed book.
In my opinion, within the medical
profession our most important problem
is the aura of incomprehensibility that
continues to surround blood clotting.
Our colleagues from all branches of
15
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Dus blijven we nog altijd zitten met
de vraag hoe we het tot het collectief
bewustzijn door kunnen laten dringen
dat trombose evenveel dood en verderf
zaait als maligniteit of ontsteking, en dat
H&T-onderzoek daar iets aan kan doen.
Bij medici speelt nog iets anders: men
verdiept zich er niet in. Om H&T
hangt een aura van onbegrijpelijkheid.
Iedere medicus ziet geregeld patiënten
met trombose, en een heleboel voelen
zich daar wat ongemakkelijk bij.
“Bloedstolling is voor jullie specialisten,
dat heb ik nooit helemaal kunnen vatten”,
heb ik maar al te vaak gehoord en daar is
in de halve eeuw dat ik in dit vak zit nog
weinig aan veranderd.
Ik geloof wel dat er beweging in komt.
Nu wij kunnen meten hoeveel trombine
er in stollend bloed(-plasma) gevormd
wordt, hebben we een variabele die, in
tegenstelling tot stollingstijden, gewoon
te hoog is als er trombose dreigt en te
laag bij een bloedingsneiging, en die
ook het effect van alle antitrombotica
weerspiegelt. Dat maakt H&T-problemen
begrijpelijk voor alle dokters. Hoe we het
grote publiek bereiken blijft echter nog
steeds een even groot probleem als het
veertig jaar geleden was.
Coen Hemker
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medicine meet with thrombosis almost
daily but quite so many do not appear
to feel at ease with it. Here I am not
pessimistic, however, because now that
we can measure the amount of thrombin
formed in clotting blood(-plasma), we can
offer a laboratory variable that, contrary
to a clotting time, varies proportionally
with bleeding and thrombotic tendency
and thus may make blood coagulation
much more understandable to the noninitiated, and therefore less scary.
Nevertheless, today, like forty years ago
the question of how to convince the
public of the importance of H&T research
remains. Hardly anybody is aware that the
hemostatic mechanism is responsible for
thrombosis, which spreads just as much
death and destruction as malignancy
and infection do.
Coen Hemker

Hoofdstuk 3

Uit het archief

Chapter 3

From the archives
Mark Roest
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In 1973 is de Coördinatiegroep Thrombose en Haemostase Onderzoek Nederland opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende
werkgroepen binnen Nederland.

In 1973, the Steering board Thrombosis
and Haemostasis Research Netherlands
was established. The group consisted
of representatives of different working
groups within the Netherlands.

Voorblad van de handleiding van de coordinatiegroep
“Thrombose en Haemostase Onderzoek Nederland”
Cover page of the manual of the coordination group
“Thrombosis and Haemostasis Research Netherlands”
18
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In 1976 bestond “Thrombose en Haemostase Onderzoek Nederland” uit dertien werkgroepen,
verspreid over Amsterdam, Rotterdam, Groningen, ‘s-Gravenhage, Leiden, Maastricht, Nijmegen
en Utrecht.
In 1976 “Thrombosis and Haemostasis Research Netherlands” consisted of thirteen working
groups, spanning Amsterdam, Rotterdam, Groningen, The Hague, Leiden, Maastricht, Nijmegen
and Utrecht
19
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Op 8 maart 1988 was de NVTH een feit
On March 8th, 1988 the NVTH was a fact
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De eerste nieuwsbulletin van de NVTH
The first news letter of the NVT
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Onderwijs aan de nieuwe generaties onderzoekers heeft altijd bovenaan de
prioriteitenagenda gestaan
Education of the new generations of researchers has always been top priority
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In 1993 was er nog geen online doodle of datumprikker.
In 1993 there was no online doodle.
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In 1993 betaalde NIET iedereen contributie
Not everybody paid their membership in 1993
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De winnaar van de logowedstrijd: de meeste stemmen gelden?
The winner of the logo competition: the majority rules?
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25 jaar NVTH-bestuur
25 years of NVTH-board
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Drie generaties NVTH-voorzitters; Frits Rosendaal, Marcel Levi en Flip de Groot
Three generations NVTH-presidents; Frits Rosendaal, Marcel Levi and Flip de Groot

NVTH ontmoet THON; Ernest Briët en Coen Hemker
NVTH meets THON: Ernest Briët and Coen Hemker
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Hoofdstuk 4

Simon van Creveld

Chapter 4

Simon van Creveld

Jan van Mourik
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Simon van Creveld (1894-1971),
kinderarts en van 1938 tot 1964 hoofd
van de afdeling Kindergeneeskunde
van de Universiteit van Amsterdam,
was een vooraanstaand clinicus en
stollingsonderzoeker avant la lettre. Zijn
belangstelling voor hemostaseonderzoek
kwam onder meer tot uiting in de
latere fase van zijn carrière, waarbij
zijn aandacht uitging naar onderzoek
op het gebied van hemorragische
diathesen op de kinderleeftijd. Zowel
als wetenschappelijk onderzoeker als
clinicus waren dit de meest productieve
jaren van zijn leven. Er verschenen
meer dan vijfhonderd artikelen van zijn
hand. Zijn bijdrage tot het ontrafelen
van het stollingsdefect bij hemofilie en

30

Simon van Creveld (1894-1971),
pediatrician and director of the pediatric
clinic of the University of Amsterdam
from 1938 to 1964, was an outstanding
and distinguished clinician and a
coagulation researcher avant la lettre.
His scientific interests on hemostasis
research are reflected by his activities
in the later stages of his career when
he primarily focused his research on
hemorrhagic diatheses in childhood.
These were the most productive years
of his life as a scientist and clinician,
substantiated by more than 500
publications in this field. In particular, his
contributions to unraveling the clotting
defect of hemophilia and to putting
the acquired scientific knowledge into
clinical practice are renowned, at least in
the Netherlands. This was the era which
saw the birth of coagulation research
in the Netherlands and set the stage for
ongoing successful work.
In the 1930s, Van Creveld and his
co-workers started their work on the
identification and purification of a
substance contained in normal blood
and thought to be responsible for the
clotting defect of hemophilia. Already
at the time it was well recognized that
blood transfusions could help to control
the hemorrhagic crises of hemophilia.
This knowledge, together with growing
evidence that the underlying problem
was essentially plasmatic or a serumrelated phenomenon, led Van Creveld
to identify the substance thought to be
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het initiëren van klinische toepassingen
van deze kennis, spreken nog steeds tot
de verbeelding, zeker in Nederland. Dit
was het tijdperk waarin de basis werd
gelegd voor het bloeiende Nederlandse
hemostase- en tromboseonderzoek.
Van Creveld en zijn medewerkers
begonnen rond de jaren dertig van de
vorige eeuw met onderzoek naar het
zuiveren en karakteriseren van een stof
die aanwezig is in bloed van gezonde
donoren, en waarbij verondersteld werd
dat deze stof verantwoordelijk is voor de
stollingsstoornis bij hemofilie. In die tijd
was al bekend dat met bloedtransfusies de
bloedingsneiging bij hemofiliepatiënten
kon worden gecoupeerd. Dit was voor Van
Creveld een stimulans om het onderzoek
naar dit fenomeen te intensiveren.
Vermoedelijk was hij een van de
eersten die vaststelden dat een zekere
eiwitfractie geïsoleerd uit serum in staat
bleek het stollingsdefect van het bloed
van hemofiliepatiënten te corrigeren.
Ook klinisch onderzoek waarbij hij
stollingsbevorderende
eiwitfracties,
bijvoorbeeld verkregen door uitzouten
of ultrafiltratie, intraveneus toediende
bij hemofiliepatiënten, was in dit opzicht
succesvol. Bij verder onderzoek slaagden
Van Creveld en zijn medewerkers erin
om met meer zekerheid vast te stellen
dat zowel in biochemisch als in klinisch
opzicht de door hen geïdentificeerde
stollingsglobuline, later beter bekend als
antihemofiliefactor (AHF), bij hemofilie
ontbrak.

responsible for the apparent hemostatic
defect. He was probably one of the first
to demonstrate that a “dispersed protein”
fraction obtained from serum reduced
the clotting time of hemophilic blood.
Also clinical experiments in which he
injected procoagulant protein fractions,
obtained by salting out or ultrafiltration,
into hemophilic patients, were successful.
In a subsequent series of studies Van
Creveld and his co-workers documented
more clearly the fact that from both
biochemical and clinical points of
view their “coagulation-globulin”, later
known as antihemophilic factor, indeed
contained the active principle lacking in
hemophilia.

Een jonge Simon van Creveld
Young Simon van Creveld
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De
plasmafractioneringstechnologie
ontwikkelde zich daarna sterk, en
wereldwijd
werden
aansprekende
vorderingen gemaakt met de bereiding
van therapeutisch effectieve AHFconcentraten. Dit inspireerde Van
Creveld om met nog meer energie
het onderzoek naar de behandeling
van hemofilie ter hand te nemen.
Onder zijn supervisie werd in de jaren
vijftig uitgebreid onderzoek verricht
naar de bereiding, biochemische
karakterisering en klinische effectiviteit
van FVIII-concentraten. Ook startte hij
onderzoek naar andere aspecten van
het hemostaseproces, zoals onderzoek
naar FV, FIX en onderzoek naar het
fibrinolytisch systeem.

Opening van de eerste hemofiliekliniek ter wereld
op 26 juni 1964 in Huizen, NL, door Hare
Majesteit Koningin Juliana der Nederlanden.
Simon Van Creveld op de voorgrond.
Official opening of the first Hemophilia clinic
in the world on June 26, 1964 in Huizen, The
Netherlands, by Her Majesty Queen Juliana
of The Netherlands. Simon van Creveld on the
foreground.
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The technology of plasma fractionation
evolved rapidly and world-wide
significant progress was made in
the preparation of therapeutically
effective AHF concentrates. Van
Creveld welcomed these advances with
enthusiasm and they inspired him to
continue his research with even more
energy. In the 1950s several studies on
the preparation, characterisation and
clinical efficacy of FVIII concentrates
were performed under his supervision.
In addition, he initiated research on
other features of the hemostatic system
like FV, FIX and the fibrinolytic system.
Van Creveld’s name still has a magic sound
in the Dutch hemophiliac community.
The impact of his work and achievements
on the development of hemostasis and
thrombosis research in The Netherlands
were significant. Pertinent to this point
is the fact that many of Van Crevelds
pupils and trainees for many years
remained active in hemostasis and
thrombosis research after they left the
department of Pediatrics. Simon van
Creveld was a pioneer indeed, a proud
and ambitious man with an intuition for
the right direction. He opened the first
hemophilia clinic in the world in 1964.
Of his efforts the Netherlands Society on
Thrombosis and Hemostasis (NVTH)
is the living testimony, and it is for this
reason that the NVTH annual keynote
lecture bears his name.
Jan van Mourik
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De naam Van Creveld heeft nog steeds een
magische betekenis in de Nederlandse
hemofiliewereld. Zijn wetenschappelijke
inspanningen zijn ook van grote betekenis
geweest voor het latere hemostase- en
tromboseonderzoek in Nederland. Dit
wordt onder meer geïllustreerd door het
feit dat veel van Van Crevelds leerlingen
zich actief hebben beziggehouden met
hemostase- en tromboseonderzoek
nadat zij de afdeling Kindergeneeskunde
verlieten. Simon van Creveld was
inderdaad een pionier, een gedreven en
ambitieus man met een intuïtie voor de
juiste richting. Hij opende in 1964 de
eerste hemofiliekliniek ter wereld. De
Nederlandse Vereniging voor Trombose
en Hemostase (NVTH) is een levend
bewijs van zijn inspanningen. Ook
hierom draagt de jaarlijkse NVTHkeynotelezing zijn naam.
Jan van Mourik

Oude van Creveld Kliniek in Huizen
Old van Creveld Clinic in Huizen

Huidige van Creveld Kliniek in UMC Utrecht
Current van Creveld Clinic in UMC Utrecht
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De Van Creveldlezing

The Van Creveld Lecture

Sinds 1984 is het hoogtepunt van
het jaarlijkse symposium van de
Nederlandse Vereniging voor Trombose
en Hemostase (NVTH, voorheen
THON) de Van Creveldlezing. Elk jaar
houdt een prominente onderzoeker,
meestal een Nederlander, de Van
Creveldlezing over een algemeen
wetenschappelijk onderwerp of over
een onderwerp binnen het specialisme
trombose en hemostase, waarbij vaak
de achtergronden van persoonlijke
grote ontdekkingen en doorbraken
in het stollingsonderzoek worden
toegelicht. Vele beroemde nationale en
internationale onderzoekers hebben in
de afgelopen jaren deze lezing gehouden.

As of 1984, the program of the annual
symposium of the Netherlands Society
on Thrombosis and Hemostasis (NVTH,
formerly THON) includes a special
event: the Van Creveld lecture. Every
year a prominent scientist or scholar,
usually Dutch, is invited to give a seminar
on a topic which is generally of broad
scientific interest, although highlights
and breakthroughs in Thrombosis and
Hemostasis research are fairly popular
themes. Over the past years many
prominent scientists and authorities in
the field have given this lecture.

De Van Creveldpenning
The Van Creveld medal
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De Van Creveldlaureaten:
The Van Creveld laureates:
1984

Coen Hemker

2000

Jan P. Vandenbroucke

1985

Pieter Brakman

2001

Gert-Jan D. van Ommen

1986

Jan Wouter ten Cate

2002

Bonno N. Bouma

1987

Jan Sixma

2003

Pier M. Mannucci

1988

E. Mandema

2004

Jef Arnout

1989

Vervallen/Canceled

2005

Björn Dahlbäck

1990

G.J.H. den Ottolander

2006

John H. Griffin

1991

Bob van Es

2007

Jan van Mourik

1992

J. Vreeken

2008

Mike Greaves

1993

Stephen Schwarz

2009

Marc Hoylaerts

1994

J.L. Bos

2010

Joseph Emmerich

1995

Leo Vroman

2011

Jan Willem Akkerman

1996

Vervallen/Cancelled

2012

Jan Rosing

1997

A.J. Dunning

2013

Trevor Baglin

1998

Cees Smit

1999

Desiré Collen
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Hoofdstuk 5

Stollingspoëzie

Chapter 5

Coagulation Poetrie

Leo Vroman

1988 - 2013

Nederlandse trombose- en hemostase
onderzoekers staan bekend om hun
poëtische vaardigheden. Sommige
onderzoekers brengen dit tot uiting
aan de bar van het NVTH-symposium.
Anderen zetten poëzie op papier en
worden wereldberoemd.
Leo Vroman (1915) promoveerde in 1958
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn
proefschrift is getiteld: Surface contact
and thromboplastin formation. In 1967
verscheen zijn wetenschappelijke boek
Blood. In 1970 ontving Leo Vroman de
Individual Science Award van de Wayne
State University, Detroit (Michigan). In
1987 kreeg hij de zilveren penning van
de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen. Als biochemicus
is hij vermaard om het naar hem
vernoemde Vroman-effect. Leo is sinds
1947 getrouwd met Tineke, ze hebben
twee dochters.

Dutch thrombosis and hemostasis
researchers have been known for their
poetic skills. Most researchers show
this talent at the bar during the NVTH
symposium. Others put their poetry on
paper to become world famous poets.
Leo Vroman (1915) graduated in 1958
from the University of Utrecht. His
thesis was entitled: Surface contact and
thromboplastin formation. In 1967
his scientific book Blood appeared.
In 1970 Leo Vroman received the
Individual Award Science, Wayne State
University, Detroit (Michigan). In 1987
he was awarded the silver medal of the
Royal Dutch Academy of Sciences. As
a biochemist he is renowned for the
“Vroman effect”. He is married to Tineke,
since 1947, they have two daughters.

Leo Vroman
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Tineke en Leo Vroman, TX, USA 2012
Tineke and Leo Vroman, TX, USA 2012
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EMBOLUS
Ik heb vaak een einde gekozen
dat het leukste zou zijn voor mij,
maar één ding was er nooit bij:
een trombose
waar een stukje van losraakt
en zonder dat ik het voel
haastig op weg naar zijn doel
zijn bloedreis maakt
van rivieren naar nauwere beken
en ten slotte fataal gemikt
in mijn hersens blijft steken
en mijn liefdebesef dood stikt
en dat mijn lichaam doorgaat
met langzaam uit te doven
en nooit meer kan geloven
dat liefde bestaat.

Leo Vroman
Fort Worth, 27 mei 2012
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EMBOLUS
I often love to specify
what most enjoyable, if ever,
way I would prefer to die,
but of a thrombus? Never,
never one where a tiny bit
breaks off, will hastily steal
its way, and I would never feel
the blood-born aim of it,
from river to narrower rivulet
until it will be stuck
with lust, lust rather than luck
to do its worst yet:
unfailing and unforgiving
in the love section of my brain
creating a fatal mist
so my body would keep on living
but never believe again
love to exist.

Leo Vroman
Fort Worth, May 13, 2013
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Hoofdstuk 6

Heimwee naar Houthalen

Chapter 6

Homesick for Houthalen
Joost Meijers
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Het
THON-weekend
(Trombose
Hemostase Onderzoek in Nederland)
veranderde weliswaar na de oprichting
van de NVTH in 1988 in het NVTHsymposium, maar vanaf 1982 trok in elke
derde week in januari de hele Nederlandse
tromboseen
hemostasewereld
eropuit om in Houthalen, België, haar
jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. De
onvolprezen Jeanne Stibbe had deze
locatie gevonden, en het gerucht ging
dat zij hier in haar vakantie ooit had
gelogeerd. Met uitzondering van de groep
uit Maastricht was dit voor iedereen een
lange reis met de auto. Er heeft weleens
een dappere aio geprobeerd om met het
openbaar vervoer naar Houthalen te
gaan, maar die was dan ook drie keer
langer onderweg.

De laatste afslag: geen weg meer terug
The final exit: no way back

Na de barre tocht werden we meteen
getrakteerd op een van de hoogtepunten
van de Hengelhoef, het vakantiepark
waar de bijeenkomst werd gehouden: het
bord met (rauwe) vis stond al geserveerd
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After the establishment of the
Netherlands Society on Thrombosis and
Hemostasis (NVTH) in 1988, the THON
(Thrombosis Hemostasis Research in the
Netherlands) meeting was converted into
the NVTH symposium, but since 1982
all Dutch researchers in the field left for
Houthalen, Belgium, in the third week of
January. The unsurpassed Jeanne Stibbe
had found this location, and rumor had
it that she had spent her holidays there.
With the exception of the Maastricht
group, the trip by car was more than two
hours. One brave graduate student tried
to reach Houthalen by public transport,
but the journey turned out to be three
times longer.
After the long journey we were
welcomed by one of the highlights of
the Hengelhoef holiday resort where
the meeting was held: a plate with (raw)
fish was waiting for us on the lunch
table. I am sure there were people who
appreciated these exquisite treats, but I
was not one of them. Luckily, there was
a great alternative: real Belgian fries! The
restaurant had a scary ceiling. A metal
grid with sharp, thin plates that pointed
downwards. Every year, the ceiling
seemed to come a little closer… There
was also an interesting wall painting: a
lady pulling up her shirt. She was caught
in the act and stopped right on time (or
just a little early?).
The symposium consisted of several
sessions; in the beginning there still
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op tafel. Er zullen zeker liefhebbers zijn
geweest voor deze lekkernijen, maar ik
was er daar niet een van. Gelukkig was
het alternatief prima: echte Belgische
frieten! Het restaurant was voorzien van
een interessant plafond. Een metalen
rooster bestaande uit scherpe, dunne
metalen platen die recht naar beneden
wezen. Ieder jaar leek het plafond wel
iets naar beneden te komen… Ook was
er een mooie muurschildering met een
dame die haar shirtje omhoog trekt,
maar net op tijd (of iets te vroeg?) met
deze actie stopt. Elk jaar hoopte je op
meer, maar tevergeefs, ze was jaren
gefixeerd in deze pose.
Het
symposium
bestond
uit
verschillende sessies, met in de
eerste jaren nog avondsessies en een
zaterdagmorgensessie. Met diaprojecties
ging regelmatig iets mis. Voor diegenen
die alleen maar met PowerPoint
gewend zijn te werken: dia’s zijn kleine
schijfjes met een membraan die in een
lichtbundel gehouden worden en op die
manier geprojecteerd worden op het
scherm. Vanwege hun afmetingen, en
het feit dat de dia’s op hun kop moesten
worden geplaatst, ging het regelmatig
mis. Een dia op zijn kop zien gaat nog
wel, maar als de projector dia’s begint
te spuwen wordt het lastiger. Zeker als
de dia’s niet genummerd zijn kostte het
even tijd om die allemaal weer op hun
juiste plek terug te krijgen. Ik herinner
me nog een zaterdagochtend na de
feestavond en de eerste spreker (een aio)

were evening sessions and a Saturday
morning session. Slide projections were
not without problems. For those who
are accustomed to PowerPoint slides:
the old-fashioned way of displaying
presentations was by shining light
through discs and then projecting them
onto a wall. Because of their small size,
and the fact that the slides had to be
put in the projector upside down, there
were many things that could go wrong.
A slide projected upside down can still
be interpreted correctly most of the
time, but when the projector starts
spitting out slides, things become more
complicated. Especially when the slides
were not numbered, which will require
quite some time to put them all back
into place. I remember one Saturday
morning after the party when the first
speaker (a graduate student) was not
present. A deathly sin, because no matter
what happened the night before, one
should be present early in the morning.
He entered the room ten minutes late
his shirt unevenly buttoned, the tray
with slides in his hand. He rushed to
the projector, but oversaw the stile and
fell flat on the floor. All his unnumbered
slides found their way under the chairs
of the audience. Because of their own
headache no one was tempted to help the
poor guy retrieve his slides. Of course,
this came with a punishment, because
during his talk we had to tilt our heads to
view the slides that were projected upside
down. Also, double projections were
difficult: one impatient chairman once
45
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was er niet. Eigenlijk een doodzonde,
want ’s avonds een vent, ’s ochtends
een vent! Om tien over negen stond hij
verward en met zijn overhemd scheef
dichtgeknoopt in de deuropening met
de slee met dia’s in zijn hand. Hij snelde
naar de diaprojector, maar zag over
het hoofd dat er een opstapje was en
hij ging languit op zijn gezicht. Al zijn
ongenummerde dia’s verspreidden zich
onder de stoelen van de aanwezigen.
Niemand was bereid zijn hoofdpijn
te tarten en de arme aio te helpen met
bukken om de dia’s op te rapen. Als straf
moesten de aanwezigen regelmatig hun
hoofd schuin houden omdat een dia
op zijn kop werd gepresenteerd. Ook
dubbele projecties wilden niet altijd
lukken: een ongeduldige voorzitter heeft
ooit een avondsessie voortijdig beëindigd
omdat het de spreker niet lukte om zijn
beide presentaties te synchroniseren.
De presentatie werd naar de volgende
morgen verschoven, want het ging
tenslotte allemaal ten koste van de tijd
aan de bar.
Houthalen was vooral gezelligheid en
veel bezoek aan de bar. Vast onderdeel
van het ‘weekend’ was de feestavond op
een geheime locatie. Echter, iedereen die
ooit een keer een feestavond meegemaakt
had, wist precies waar de geheime
locatie was: het nabijgelegen restaurant
Kelchterhoef. Het diner werd aangeboden
door de industrie en om ons om de tuin
te leiden werd altijd een bus gereserveerd
terwijl het restaurant op loopafstand was
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finished the session because a speaker
was not able to synchronize his slides.
His presentation was rescheduled for the
following morning, since the delay took
away too much of our time at the bar.

De Hengelhoef: Treurwilg 4A-23C
The Hengelhoef: Weeping willow 4A-23C

Houthalen was conviviality and many
visits to the bar. A fixed component of
the ‘weekend’ was the party dinner at
a secret location. However, everyone
who had previously experienced a party
dinner knew exactly what was coming.
The dinner was held at the nearby
restaurant Kelchterhoef. The dinner
was held with the compliments of the
industry, and in order to fool us, buses
took us to the restaurant which was
actually at walking distance. The dinner
with guinea fowl and potato croquettes
was the same every year. After the dinner,
we returned to the bar drinking famous
Belgian beers. And the bar did not have
a closing time… Many heavy scientific
discussions were held on a bar stool.
There was an unwritten competition
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gelegen. Ook het feestdiner bestaande
uit parelhoen en aardappelkroketjes was
ieder jaar hetzelfde. Aansluitend werd
de bar geopend met de overheerlijke
Belgische bieren. En dan ook nog een
bar zonder sluitingstijd… Vele zware
wetenschappelijke discussies werden
op een barkruk gevoerd. Er was een
stille competitie tussen de senioronderzoekers van de verschillende
universiteiten wie de meeste drank
kon verstouwen. Een gouden regel was
echter dat iedereen de volgende dag
om negen uur weer in de zaal moest
zitten, ongeacht de conditie. Zo hebben
ooit twee coryfeeën van de NVTH zes
uur lang tegenover elkaar aan het bier
gezeten zonder dat iemand hen durfde
te verstoren, maar ze waren de volgende
dag wel present. De jongere garde
bracht de avonden en nachten door met
zwemmen in het tropische zwembad,
kampvuren, sneeuwballen gooien,
schaatsen en party’s. Er waren groepen,
met name uit het verre zuiden van het
land, die in het geheel niet gingen slapen,
en zo dus zichzelf verzekerden van hun
aanwezigheid tijdens de ochtendsessie,
onafhankelijk van de staat waarin zij
verkeerden.

between the senior investigators of the
various universities who could handle
the most drinks. However, everyone was
expected to be present at 9 am the next
morning, no matter what. One evening,
two celebrity members of the NVTH had
faced each other from midnight to 6 am
in the bar. No one dared to intervene…
But they were both present the next
morning! Besides drinking, the younger
members enjoyed themselves during the
evenings and nights swimming in the
tropical swimming pool, making camp
fires, throwing snowballs, ice- skating
and organizing parties. There were
groups, mainly from the far south of the
country, who did not go to bed at all and
in that way assured themselves of being
present at the morning session, although
their mental state was far from optimal.

Was er dan geen nadeel aan Houthalen?
Tja, dat was natuurlijk de gang naar het
huisje. Eerste probleem was om in licht
beschonken staat in het donker het
juiste huisje terug te vinden in het bos.
De huisjes heetten bijvoorbeeld Eik-3,
Beuk-5 en Iep-35 en menigeen kon ’s

Vakantiepark de Hengelhoef in Houthalen
Holiday resort de Hengelhoef in Houthalen

Was everything perfect in Houthalen?
No, because there was the nightly trip to
bed. In a slightly fuddled state of mind it
was not easy to find one’s way in the dark
47
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nachts na het barbezoek door de bomen
het bos niet meer zien.
Een erelid is ooit zwervend door de
bossen aangetroffen met een plakkertje
op zijn jas met zijn huisjesnaam, in de
hoop dat een toevallige passant hem kon
helpen met het vinden van zijn huisje.
Bovendien waren de huisjes zodanig
gehorig dat je ondanks het feit dat je
soms alleen op een kamer lag, je het
gesnurk van je buurman onbelemmerd
moest aanhoren. Daarnaast was het
altijd koud (stenen vloer) en waren de
sanitaire voorzieningen niet optimaal
met vaak koud en roestig water uit de
kraan. Hoorde natuurlijk wel bij de
charme van kamperen in januari!
De routine van de jaarlijkse gang naar
Hengelhoef werd plots onderbroken in
2001, toen eind 2000 de lokale regering
besloot om het park op te eisen voor een
stroom asielzoekers die werd verwacht.
Ondanks een contract waren wij niet
meer welkom. De toenmalige voorzitter,
Marcel Levi, heeft door te dreigen met
advocaten er nog een aardige financiële
vergoeding uitgesleept voor de NVTH.
En binnen een paar dagen was een
alternatieve locatie geregeld, Molenheide
genaamd, op een paar kilometer afstand
van Hengelhoef. Dit park was iets luxer
en had zelfs vaste vloerbedekking in het
toilet. Lopen in het park gaf een gevoel
van continue dronkenschap, aangezien
het park gebouwd was bovenop een
moeras en de wegen zweefden en
48

and find the right cottage. The cottages
had illustrious names such as Oak-3,
Birch-5 and Elm-35, and many could not
find these trees in the forest.
One night, an honorary member of the
NVTH was seen wandering through the
woods with a label on his coat with the
name of his cottage, hoping that a passerby could help him find it. Furthermore,
the rooms were so noisy that it was not
difficult to enjoy your neighbor’s snoring.
The rooms had stone-tiled floors which
was not ideal for bare feet in the winter.
And when opening the faucets, cold and
rusty water would come out, because it
could have been weeks when they were
used last. All of this was, of course, part
of the charm of camping in January!
In 2001, our yearly routine to the
Hengelhoef was abruptly changed
when, at the end of 2000, the local
Belgian government claimed the park
for an expected rush of immigrants.
Despite a contract, we were not welcome
anymore. The president of the society,
Marcel Levi, threatened the resort
with lawyers and law suits and got a
nice financial compensation for our
society. And within days an alternative
location was identified, only a few
kilometers from Hengelhoef. This park,
Molenheide, was more luxurious and
had carpets in the toilet: no more cold
feet in the wintertime! Walking in the
park gave a sensation of continuous
drunkenness, since the park was built
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bewogen als je erop liep. De verhuizing
naar Molenheide heeft geen nadelige
invloed gehad op sfeer en gezelligheid
van het NVTH-weekend, want ook hier
bleef de bar open tot de laatste bezoeker
vertrok. Toch is na meer dan 25 jaar een
einde gekomen aan de jaarlijkse tocht
naar Houthalen. Het bestuur van de
NVTH heeft een aantal jaren geleden
besloten om naar een andere locatie
te gaan: Koudekerke, aan het Zeeuwse
strand, en ook meer richting de lente.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan, en ieder jaar als ik dan ook de verre
tocht naar Koudekerke onderneem,
denk ik weer met weemoed terug naar
de bijeenkomsten in Houthalen.
Joost Meijers
Voorzitter actiecomité “Breng het NVTHsymposium weer terug naar Houthalen”

on a swamp and the roads floated and
moved when walking on them. The
change to Molenheide did not have a
negative influence on the atmosphere
and conviviality of the NVTH weekend,
because also here the bar did not close
before the last person left. However,
after more than 25 years an end has
come to our yearly trips to Houthalen.
The board of the NVTH decided to
move the NVTH weekend’s location to
Koudekerke, at the beach, and also move
it forward in time to spring. But every
year when I make the long journey to
Koudekerke, I nostalgically think back
of all our meetings in Houthalen.
Joost Meijers
Chairman of the committee “Return the
NVTH symposium to Houthalen”’

Het beroemde ontbijt in Houthalen
The famous breakfast at Houthalen
49

1988 - 2013

De nadelen van Koudekerke
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The disadvantages of Koudekerke
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Hoofdstuk 7

Ereleden

Chapter 7

Honorary members

Jan Wouter ten Cate: Harry Buller & Marcel Levi
Jan van Mourik: Jan Voorberg
Jeanne Stibbe: Moniek de Maat, Hans van Daele & Frank Leebeek
Coen Hemker: Jan Rosing
Bonno Bouma: Joost Meijers, Kees van ‘t Veer & Tilman Hackeng
Jan Sixma: Philip de Groot
Rogier Bertina: Ernest Briët
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Onze ereleden

Our Honorary Members

Een inspiratiebron is een object, mens
of gebeurtenis waaruit een kunstenaar
inspiratie weet te putten. Vaak wordt
een inspiratiebron gezien als een object;
zo zijn er veel mensen geïnspireerd
door een uitgestrekt landschap. Maar
ook een mens of een gebeurtenis zijn
veelgebruikte inspiratiebronnen.

A source from which an artist can draw
his inspiration can be an object, event or
a person. Objects are often a source of
inspiration, as there are many people who
are inspired by a sweeping landscape. Yet
also a person or an event are common
sources of inspiration.

Nederlandse
tromboseen
hemostaseonderzoekers hebben een
luxeprobleem. Er is namelijk een
overaanbod van inspiratiebronnen. Om
de beste inspiratiebron te kiezen hebben
wij de huidige toponderzoekers gevraagd
om onze ereleden te introduceren aan de
nieuwe generatie onderzoekers.
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Dutch thrombosis and hemostasis
researchers have a luxury problem.
There is inspiration in abundance. To
select the best source of inspiration, we
have asked the current researchers to
introduce the honorary members to the
new generation of researchers.
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Jan Wouter ten Cate

Jan Wouter ten Cate
Jan Wouter ten Cate is phenomenal.
Of course: he’s a brilliant investigator,
an excellent speaker and teacher and a
compassionate doctor. But what makes
Jan Wouter ten Cate unique is that all
of this is combined with an exceptional
personality, a big heart and a tremendous
interest in those around him. Jan Wouter
ten Cate is a pure scientist. Raised in the
Wilhelmina Hospital where the effect
of smoking on cardiovascular disease
was investigated by putting cigarettes in
blood tubes or hemophilia was treated
with peanuts, he soon discovered that it
is only good science which will promote
medicine.

Jan Wouter ten Cate is een fenomeen.
Natuurlijk: briljant wetenschapper,
uitmuntend spreker en docent en
meelevende dokter. Maar dat zijn er wel
meer. Het uitzonderlijke van Jan Wouter
ten Cate is dat hij dit alles combineert
met een unieke persoonlijkheid, een
groot hart en enorme belangstelling
voor mensen om hem heen. Jan Wouter
ten Cate is een wetenschapper pur sang.
Opgegroeid in het Wilhelmina Gasthuis
waar het effect van roken op hart- en
vaatziekten werd onderzocht door
sigaretten in buisjes bloed te steken of
hemofilie met pinda’s werd behandeld,

He can be seen as one of the first and
great animators of evidence-based
medicine. But he also had a good nose
for scientific talent and so he could start
large and highly successful research lines
e.g. in the areas of thrombosis, lipid
disorders, or inflammation by vigorously
and enthusiastically encouraging young
scientists. In his career he has supervised
almost 100 PhD candidates, fifteen of
whom are now professors themselves.
Within two weeks after their arrival at
the department, very young students
were often sent off to major international
meetings to give plenary presentations
for which Jan Wouter himself was
invited. However, he had convinced the
organizers that the young researcher
would be a much better choice for the
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kwam hij er al snel achter dat alleen
goede wetenschap de geneeskunde
verder brengt.
Hij kan worden gezien als een van
de eerste en grote animatoren van de
evidence-based medicine. Maar ook
had hij een uitstekende neus voor
wetenschappelijk talent en kon door
het krachtig en enthousiast stimuleren
van jonge wetenschappers grote en
zeer succesvolle researchlijnen starten,
bijvoorbeeld op het gebied van trombose,
lipidenstoornissen of inflammatie. In
zijn carrière heeft hij tegen de honderd
promovendi naar de doctorstitel
begeleid en inmiddels zijn vijftien van
hen zelf hoogleraar. Piepjonge studenten
werden al binnen twee weken na hun
komst bij de afdeling van Jan Wouter
naar grote internationale bijeenkomsten
gejaagd om daar plenaire voordrachten
te houden, waarvoor Jan Wouter zelf was
uitgenodigd. Deze had de organisatoren
er echter van overtuigd dat de jonge
onderzoeker een veel betere keuze was
om de lezing te houden. Altijd stond de
jonge promovendus of student centraal
en was zijn of haar plaats in de auteurslijst
belangrijker dan die van de professor.
Door jonge onderzoekers voortdurend
te stimuleren en te vertrouwen, haalde
hij het maximale uit talentvolle mensen
en genoot hij vervolgens van hun succes.
Naast dit alles is Jan Wouter altijd
enorm sociaal begaan met het wel en
wee van “zijn” mensen naast alles wat er
op het werk gebeurde. Dit combineert
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lecture. Jan Wouter ten Cate put the
young researcher or student always
center stage and considered his or her
place in the author list more important
than that of the professor’s.

By constantly encouraging young
researchers and giving them his
confidence he got the most out of
talented people and subsequently
enjoyed their success. Besides all this,
Jan Wouter is always greatly concerned
with the social well-being of “his” people
besides everything happening at work.
This is combined with a tremendous
generosity demonstrated by very
regular dinners or parties to celebrate
the completion of a study or scientific
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hij met een enorme gulheid waarbij
regelmatig afgesloten onderzoeken of
wetenschappelijke successen werden
gevierd met etentjes of feestjes met
grote groepen medewerkers. De extra
inkomsten uit praatjes en andere
activiteiten hield hij niet zelf, maar
besteedde hij aan zaken die alle mensen
van de afdeling ten goede kwamen.
Jan Wouter ten Cate is een fenomeen:
meer een coach dan een baas en meer
een supporter dan een promotor. Zijn
“school” bestaat uit een enorme groep
wetenschappers en artsen die stuk voor
stuk proberen een klein beetje van zijn
genie, grootmoedigheid en gulheid te
kopiëren.

achievements. Jan Wouter did not keep
the extra income from speeches and
other activities to himself but spent
its on things all people of the division
benefited from. Jan Wouter ten Cate is a
phenomenon, a coach rather than a boss
and a supporter rather than a promotor.
His “school” consists of an enormous
group of scientists and doctors who all
try to take a leaf from his book of genius,
magnanimity and generosity.
Harry Büller and Marcel Levi

Harry Büller en Marcel Levi
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Jan van Mourik

Jan van Mourik

Op 17 april 2007 ontving Jan van Mourik
de prestigieuze Van Creveldpenning
van de Nederlandse Vereniging voor
Trombose en Hemostase voor zijn werk
op het gebied van de bloedstolling en
vasculaire biologie. Jan van Mourik
werd nog voor de afronding van zijn
studie door professor Simon van
Creveld als onderzoeker aangesteld in
zijn privélaboratorium dat verbonden
was aan de Van Creveldkliniek in OudBussum. Jan was opgeleid als biofysicus
aan de Universiteit van Utrecht. Jan’s
biofysische expertise paste uitstekend bij
de onderzoeksvragen op het gebied van

On April 17, 2007, the prestigious
Van Creveld medal of the Netherlands
Society on Thrombosis and Hemostasis
was awarded to Jan van Mourik for his
work in the area of blood coagulation
and vascular biology. As a starting PhD
student Jan van Mourik was recruited
by Simon van Creveld to work in his
private laboratory that was linked to the
Van Creveld clinic in Oud-Bussum. Jan
was trained in physics and biophysics
and his recruitment by professor van
Creveld provided a very visionary
link, - unusual at the time - between
biophysics and hemophilia. Later during
his PhD training Jan moved to the
Binnengasthuis in Amsterdam where
he started to work on the purification
of blood coagulation factor VIII under
the guidance of his mentor Dr. Mochtar.
A landmark paper described for the
first time the purification of the factor
VIII/von Willebrand factor complex
by a smartly adapted gelfiltration
chromatography protocol (Van Mourik
et al., 1970). Working together with
Bonno Bouma in Utrecht, he later
discovered that factor VIII and von
Willebrand factor were two distinct
proteins. Using his biophysical expertise,
Jan later discovered the polymeric (or
multimeric) nature of von Willebrand
factor which has been used for the
diagnosis of von Willebrand disease
ever since. In april 1975, Jan successfully
defended his thesis entitled Investigations
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hemofilie zoals die door de visionair van
Creveld waren geformuleerd. Tijdens
zijn promotieonderzoek verhuisde Jan
van Mourik naar het Binnengasthuis
in Amsterdam, waar hij startte met
de zuivering van bloedstollingsfactor
VIII onder de inspirerende begeleiding
van Dr. Mochtar, destijds lector
kindergeneeskunde. Een belangrijke
doorbraak was de zuivering van het factor
VIII/von
Willebrandfactorcomplex
met behulp van een ingenieus
zuiveringsprotocol
waarbij
slim
gebruik gemaakt werd van het enorme
molecuulgewicht van het factor
VIII/von
Willebrandfactorcomplex
(Van Mourik et al., 1970). In nauwe
samenwerking met Bonno Bouma
in Utrecht ontdekte hij dat het factor
VIII/von Willebrandfactorcomplex uit
twee verschillende eiwitten bestond.
Gebruikmakend van zijn biofysische
expertise ontwikkelde Jan een methode
die liet zien dat von Willebrandfactor
een polymeer eiwit is. Deze door
Jan ontwikkelde analyse van von
Willebrandfactormultimeren is nog
steeds een belangrijk diagnostisch
criterium voor de ziekte van von
Willebrand. In april 1975 verdedigde
Jan succesvol zijn proefschrift getiteld
Investigations on the purification
and characterization of human antihemophilic factor A (factor VIII)
aan de Universiteit van Amsterdam.
Geïnspireerd door zijn werk aan de
Von Willebrandfactor startte hij aan
het einde van de jaren zeventig op het

on the purification and characterization
of human anti-hemophilic factor A (factor
VIII) at the University of Amsterdam.
Inspired by his work on von Willebrand
factor he and professor Pim van Aken
pioneered the use of cultured vascular
endothelial cells as a model system for
the vessel wall. He was one of the first to
characterize the storage organelle for von
Willebrand factor, the so-called WeibelPalade bodies, in endothelial cells. His
broad knowledge on von Willebrand
factor was instrumental for the cloning
of human von Willebrand factor by the
Pannekoek lab which was one of the
largest cDNAs cloned at the time.
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toenmalige CLB, in samenwerking met
professor Pim van Aken, met het in
kweek brengen van endotheelcellen.
Als eerste onderzoeker slaagde hij erin
om de opslagorganellen voor de von
Willebrandfactor, de Weibel-Palade
bodies, te isoleren en karakteriseren.
Zijn brede kennis en expertise op het
gebied van de von Willebrandfactor
was essentieel bij de klonering van de
humane von Willebrandfactor op het
laboratorium van Hans Pannekoek.
Tijdens een sabbatical in de groep
van David Loskutoff op het Scripps
Institute in San Diego verrichtte Jan
baanbrekend onderzoek dat resulteerde
in de identificatie en klonering van
plasminogeen activator inhibitor 1.
In 2007 ontving Jan een Distinguished
Career Award van de ISTH als
waardering voor zijn belangrijke
bijdrage aan het onderzoeksveld van
de trombose en hemostase. Jan was
ook een erg gewaardeerde begeleider
voor promovendi die hij vaak op een
filosofische wijze benaderde. Zijn
laatste promovendus Ruben Bierings
verwoordde dit als volgt: “In onze talloze
filosofische onderonsjes moest ik het de
eerste jaren nog vaak afleggen tegen jouw
enorme feitenkennis, maar gaandeweg
werden we beter aan elkaar gewaagd.”
Gedurende zijn wetenschappelijke
carrière had Jan een voorkeur voor
biochemisch onderzoek met een sterke
link met de klinische praktijk. Hij heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan het
versterken van diagnostisch onderzoek
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His work performed during an
extremely productive sabbatical in David
Loskutoff ’s group at the Scripps Institute
in San Diego led to the identification
and cloning of plasminogen activator
inhibitor 1. Throughout his impressive
career Jan has made many contributions
to the field of thrombosis and hemostasis.
To PhD students, he was also a very
valued teacher, approaching them in a
philosophical manner which forced them
to carefully design their experiments and
phrase the conclusions drawn from them.
As mentioned by his last PhD student
Ruben Bierings: “During our many
philosophical discussions I was initially
unable to keep up with Jans enormous
knowledge; later, however, we were a
better match for each other”. During
his career Jan had had a preference for
biophysical and biochemical research
with a strong link to clinical practice. He
has initiated, promoted and reinforced
diagnostic services for blood coagulation
disorders in the Netherlands. Jan has also
been a very active promoter of national
and international collaborations. He
has served on many national and
international committees and was one
of the founding fathers of the NVTH in
1988. In recognition of the impact of Jan’s
research on our understanding of diseases
and disorders that affect hemostasis he
received a Distinguished Career Award
from the ISTH in 2007. His impressive
career which started out at the outpatient
clinic for hemophilia treatment in OudBussum led by Professor Van Creveld,
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op het terrein van afwijkingen van
de bloedstolling in Nederland en
ook daarbuiten. Jan participeerde
gedurende zijn carrière in een groot
aantal (inter)nationale commissies,
en hij is een van de oprichters van de
NVTH in 1988. Zijn indrukwekkende
wetenschappelijke carrière startte op de
buitenkliniek voor hemofilie in OudBussum die geleid werd door professor
Van Creveld. De overhandiging van
de Van Creveldpenning alsmede
zijn erelidmaatschap van de NVTH
onderstrepen de enorme bijdrage die
Jan van Mourik heeft geleverd aan het
vakgebied van de trombose en hemostase
in Nederland en daarbuiten.

and his many efforts to promote research
in the area of thrombosis and hemostasis
in and outside the Netherlands, has
been rightfully awarded by the Van
Creveld medal as well as a well-deserved
honorary membership of the NVTH.
Jan Voorberg

Jan Voorberg
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Jeanne Stibbe

Jeanne Stibbe
1968
Jeanne Stibbe was asked by Prof.dr.
Querido to start a coagulation clinic and
a hemostasis laboratory. In the Dijkzigt
Hospital this coagulation expert was then
given a room (more like a broom closet)
close to the central clinical chemistry
laboratory. Two sets of drawers with an
old door on top served as her desk. On
this door a glass tank containing about
thirty-five liters is placed, filled with
water of 37°C. In this glass container
there is a rack for glass tubes. In front of
it are stopwatches and grips according to
Kolle with platinum hooks.

1968
Jeanne Stibbe werd door Prof.
dr. Querido gevraagd om in
Rotterdam een stollingskliniek en
hemostaselaboratorium op te zetten.
In het ziekenhuis Dijkzigt kreeg deze
solitaire stollologe vervolgens de
beschikking over een kamer (lees: hok)
bij het Centraal Klinisch Chemisch
Laboratorium.
Twee ladenblokken met een daarop
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Blood sampling, coagulation tests and
reports of the results are all performed
by the coagulation expert herself. What
we see here is a laboratory for hemostasis
and thrombosis diagnosis under
construction. She will be working at the
University Hospital Rotterdam Dijkzigt
(now Erasmus Medical Center) up to
1996.
1970
On September 1, 1970, the department
of Hemostasis consists of one laboratory
doctor (Jeanne Stibbe), one secretary,
three nurses (for thrombosis service
and hemophilia treatment) and eight
technicians for the laboratory tests. The
location is by then the old PA building
(with the mortuary), where the treatment
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liggende oude deur doen dienst als
tafel en bureau. Op de deur staat een
glazen bak à vijfendertig liter, gevuld
met water van 37°C. In de glazen bak
hangt een reageerbuisrek. Ervoor liggen
stopwatches en handvatten volgens Kolle
met daarin een platina haakje.
Bloedafnames,
stollingstesten
en
uitslagrapportages worden alle door de
stollologe zelf handmatig verricht. Hier
is een laboratorium voor hemostase- en
tromboseonderzoek in opbouw. Zij is
van 1968 tot 1996 aan het toenmalige
Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Dijkzigt verbonden geweest.
1970
Op 1 september van dat jaar telt de
afdeling Hemostase één laboratoriumarts
(Jeanne Stibbe), één secretaresse, drie
verpleegkundigen (trombosedienst en
hemofiliebehandeling) en acht personen
laboratoriumpersoneel. De locatie is dan
het “oude PA-gebouw (met mortuarium)”,
waar behandel-/prikkamer, spreekkamer,
trombosedienst/hemofiliebehandeling
en laboratorium geclusterd zijn rond
twintig meter gang.
Verdeeld over vier labtafels staan
zes waterbaden, één
microscoop,
vier trombo-elastografen en een
batterij van acht halfautomatische
hengelcoagulometers. Nagenoeg alle
bloedafnames voor stollingsonderzoek
worden verricht door labpersoneel
en verpleegkundigen van de afdeling

room, consulting room, thrombosis
service and hemophilia treatment rooms
as well as the laboratory are centered
around twenty meters of corridors.
Divided among four lab tables there are
now six water baths, one microscope, four
thromboelastographs and a lane with
eight semi-automated coagulometers.
Almost all blood samplings for
coagulation tests are performed by
the laboratory technicians and the
nurses of the hemostasis department.
Measurement of clotting times is still
done manually, either by “angling”
(plasma) or by “tipping” (blood).
It is a quarter to eight in the morning.
Around one of the lab tables we will find
Dr. Stibbe and the technicians. Through
the speakers of the radio the music of
Albinoni, Bach, Beethoven, Händel
and Mozart enters the laboratory, via
a French broadcaster. The coagulation
report is taking place. All patients on
whom coagulation tests were performed
the previous day, are discussed by this
group. The technician who performed
the test discusses the results and the
choice of the assays that were performed.
Using this approach has two aims: firstly
to discuss the patients, and secondly
to improve the knowledge of the
technicians. Inbetween discussions on
coagulation there is the opportunity to
“bet” on the music that is on air and of
which the announcement was missed.
At nine, Dr. Stibbe goes to her room or
to the hospital, and the technicians start
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Hemostase. De metingen van stoltijden
worden nog handmatig, hengelend
(plasma) en kiepend (volbloed), verricht.
Het is kwart over acht in de ochtend.
Rond één van de labtafels zitten dokter
Stibbe en de analisten. Via de luidspreker
van de distributieradio (draadomroep)
dringt de muziek van Albinoni, Bach,
Beethoven, Händel en Mozart via een
Franstalige zender het laboratorium
binnen. Het stolrapport vindt plaats.
Van alle patiënten bij wie de vorige dag
stollingsonderzoek is verricht, worden de
resultaten besproken. Aan de uitvoerend
analist wordt gevraagd om de uitslagen
te interpreteren en toe te lichten waarom
uitbreiding van het onderzoek wel of niet
heeft plaatsgevonden. Op die manier
wordt gewerkt aan het kennisniveau
van het personeel. Tussendoor bestaat
nog gelegenheid om te “wedden” op
stukken die uit de luidspreker klinken en
waarvan de aankondiging gemist is. Om
negen uur gaat dokter Stibbe naar haar
kamer of naar de kliniek, de analisten
zetten zich aan hun werkzaamheden.
Op 1 april 1971 komt een biochemicus,
drs. Piet van der Plas, het laboratorium
versterken en kan dokter Stibbe het
laboratoriumtechnische gedeelte aan
hem overlaten. De eerste stappen naar
uitbreiding van het aantal technieken
en methodes zijn gezet. In de volgende
jaren stijgt het aantal verrichtingen met
vijftien à twintig procent per jaar.
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their analyses. From April 1, 1971, a
biochemist joins the team and Dr. Stibbe
leaves most of the technical part of the
laboratory to him. The first steps towards
an increase of the number of techniques
and methods have thus been made and
in the following years the number of
tests increases with 15 to 20% per year.
Around 1975, Dr. Stibbe visited Prof.
Sherry in Philadelphia for a year to
learn about the latest developments. She
was the first doctor in the Netherlands
who introduced home treatment with
intravenous coagulation factors for
the treatment of hemophilia. And in
1981, she and Desiré Collen were the
first to publish in The Lancet on the
treatment of a patient with iliofemoral
venous thrombosis with tissue-type
plasminogen activator as thrombolytic
therapy.
1984
Two young medical students report to dr.
Stibbe for their research project on the
influence of streptokinase on coagulation
in patients with a myocardial infarction.
They are taught in coagulation and have
to get to the core of all the assays. Blood
is collected at different points of time,
during the day but mostly during the
night. Each Friday at 18.30 pm there
was a meeting on the week’s results. One
student’s request to leave the meeting at
19.30 to go to a dinner date with a new
girlfriend was denied resolutely, because
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Rond 1975 is Dr. Stibbe een jaar
naar Philadelphia geweest, om bij
professor Sherry de nieuwste inzichten
te verwerven. Zij was de eerste arts
in Nederland die thuisbehandeling
met
intraveneus
toegediende
stollingsfactoren introduceerde bij de
behandeling van hemofilie. In 1981
heeft zij samen met Desiré Collen als
eerste in The Lancet gepubliceerd over
de behandeling van een patiënt met
iliofemorale veneuze trombose met
tissue type plasminogen activator als
trombolytische therapie.

dates shouldn’t be made during working
hours. This illustrates the passion and
great involvement of dr. Jeanne Stibbe.
Both medical students have always kept
their interest in hemostasis (Prof.dr.
Frank Leebeek at the ErasmusMC and
Prof.dr. Robert Porte at the UMCG).
During her career, dr. Stibbe has
published 67 papers in international
scientific journals.

1984
Twee jonge geneeskundestudenten
melden zich voor een onderzoeksproject
naar de invloed van streptokinase op
de bloedstolling bij patiënten met een
hartinfarct. Zij worden onderwezen
in de stolling en moeten zoals Dr.
Stibbe aangeeft: “alle bepaling zelf op
hun ruggenmerg kunnen uitvoeren”,
en zo geschiedt. Bloed moet worden
afgenomen op verschillende tijdstippen,
overdag, maar vooral ’s nachts. Elke
vrijdag om 18.30 uur is er een bespreking
over de verkregen resultaten van de
week. Een verzoek van de student om de
bespreking om 19.30 uur te verlaten om
een dinerafspraak met een kort tevoren
ontmoet vriendinnetje na te komen wordt
resoluut afgewezen met de mededeling
dat in werktijd geen afspraken worden
gemaakt. Het tekent de gedrevenheid
en tomeloze inzet van Dr. Jeanne Stibbe.

NVTH
Jeanne Stibbe has always been a very
active member of the NVTH. She was
one of the founders of the society. For
many years she organised the annual
symposium of the THON (later NVTH)
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Beide studenten hebben hun interesse
in hemostase behouden (Prof.dr. Frank
Leebeek in het ErasmusMC en Prof.dr.
Robert Porte in het UMCG).
Tijdens haar carrière heeft Dr. Stibbe 67
artikelen gepubliceerd in internationale
tijdschriften.
NVTH
Jeanne Stibbe is altijd een zeer actief
lid geweest van de NVTH. Zij was een
van de oprichters van de vereniging. Zij
heeft jarenlang het symposium van de
THON (later NVTH) georganiseerd in
park Hengelhoef in Houthalen, België.
Tijdens het symposium stelde ze altijd
veel vragen; daarnaast deed zij de
huishoudelijke mededelingen. Eenmaal
betrof dit het melden van inbraak in een
aantal auto’s gedurende de nacht. Tijdens
het oplezen van de kentekens kwam zij er
geschokt achter dat ook bij haar auto de
soft-top van de cabrio was opengereten.

at the Hengelhoef holiday resort Plaza,
in Houthalen, Belgium. During the
meeting she was always very active,
asking questions and contributing to the
discussion. In addition, it was her task
to do the announcements. Once this
involved reporting on thefts in a number
of cars during the night. While reading
the license plates, she suddenly realized
with a shock that the soft-top of her
convertible probably had been destroyed
as well.
On 9 November 2009, we received the
sad news that Jeanne Stibbe had passed
away at the age of 75.
Moniek de Maat, Hans van Daele &
Frank Leebeek

Op 9 november 2009 is Jeanne Stibbe op
75-jarige leeftijd overleden.
Moniek de Maat, Hans van Daele &
Frank Leebeek
De Jeanne Stibbe
bokaal voor de beste
aio-presentatie tijdens
het NVTH symposium.
The Jeanne Stibbe
Cup for the best Ph.D.
student presentation at
the NVTH Symposium.
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Coen Hemker

Prof.dr. Hendrik Coenraad Hemker
(1934), Coen voor intimi, is geboren en
getogen in Amsterdam. Hij studeerde
geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam en specialiseerde zich in
de kindergeneeskunde. Coen voelde
zich echter meer aangetrokken tot
fundamenteel
wetenschappelijk
onderzoek dan tot de praktijk van de
geneeskunde, en in 1962 promoveerde
hij bij Prof.dr. E.C. Slater op een
proefschrift getiteld Mechanisme van
de werking van ontkoppelende fenolen
op de ademhalingsketen-fosforylering.
Na zijn promotie nam Coen de
leiding op zich van het trombose- en
hemostaseonderzoekslaboratorium van

Coen Hemker
Prof. Dr. Hendrik Coenraad Hemker
(1934), Coen for his friends, was born
and raised in Amsterdam. He studied
medicine at the University of Amsterdam
and specialized in pediatrics. However,
Coen felt more attracted to basic
research than to practicing medicine
and in 1962 received a PhD on a thesis
entitled Mechanism of action of phenols
in uncoupling the respiratory chain
phosphorylation prepared under the
supervision of Professor Dr. E.C. Slater.
After his PhD, Coen became head of
the thrombosis and hemostasis research
laboratory of the department of Internal
Medicine of the University of Leiden. In
1975, Coen was appointed a professor
of biochemistry at the University of
Maastricht, a position that he held until
his retirement in 1999. His retirement
did not mean the end of his scientific
activities. After his retirement, Coen
became the scientific director of Synapse,
a spin-off company of the University
of Maastricht which is involved in
consultancy and research in the field of
thrombosis and hemostasis.
Both nationally and internationally,
Coen belonged to the pioneers who
introduced basic biochemical research
in thrombosis and hemostasis. By now,
he has been active for over 50 years in
the field of coagulation and has made
several important discoveries in this
area of research. As early as 1963, Coen
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de afdeling Interne Geneeskunde van
de Rijksuniversiteit Leiden. In 1975
werd Coen benoemd tot hoogleraar
Biochemie
aan
de
Universiteit
Maastricht, een positie die hij bekleedde
tot zijn emeritaat in 1999.
Zijn pensionering betekende echter niet
het einde van zijn wetenschappelijke
activiteiten. Na zijn emeritaat werd Coen
wetenschappelijk directeur van Synapse,
een spin-offbedrijf van de Universiteit
Maastricht dat zich bezighoudt met
consultancy en onderzoek op het gebied
van de trombose en hemostase.
Zowel nationaal als internationaal
behoorde Coen tot de pioniers op het
gebied van basaal biochemisch onderzoek
in de trombose en hemostase. Inmiddels
is hij al meer dan vijftig jaar actief in
het bloedstollingsonderzoek en heeft hij
verschillende belangrijke ontdekkingen
in dit onderzoeksgebied op zijn naam
staan. Al in 1963 rapporteerde Coen dat
er in bloed van patiënten die geantistold
worden met vitamine-K-antagonisten,
precursors van stolfactoren met sterk
verminderde stolactiviteit circuleren.
Pas veel later (in 1974) werd ontdekt dat
deze precursors van stollingsfactoren,
die door Coen PIVKA’s (proteins
induced by vitamin K absence) waren
genoemd, niet-gecarboxyleerde vormen
van
z.g.
vitamine-K-afhankelijke
stollingsfactoren waren, waarvan onder
normale omstandigheden met behulp
van vitamine K in de lever een aantal

68

reported that blood of patients treated
with vitamin K antagonists contains
precursors of coagulation factors with
greatly reduced clotting activity. Much
later (1974) it was found that these
precursors of clotting factors, which
Coen called PIVKA's (proteins induced
by vitamin K absence), were noncarboxylated forms of so-called vitamin
K-dependent coagulation factors in
which under normal conditions, with
help of vitamin K in the liver, a number
of glutamic acids are carboxylated to socalled γ-carboxyglutamic acids.

Coen continued his research in
coagulation biochemistry in Maastricht
which among others resulted in a detailed
description of the molecular mechanism
by which phospholipids and the protein

1988 - 2013

glutaminezuren gecarboxyleerd worden
tot het z.g. γ-carboxyglutaminezuur.

cofactors (FVIIIa / FVa) accelerate the
activation of FX and prothrombin.

Coen zette in Maastricht zijn onderzoek
in de stollingsbiochemie voort wat onder
meer resulteerde in een gedetailleerde
beschrijving van het moleculaire
mechanisme waarmee fosfolipiden
en eiwitcofactoren (FVIIIa/FVa) de
activering van FX en protrombine
versnellen. Tussen 1982 en 1985
was Coen rector magnificus van de
Universiteit Maastricht. Na terugkomst
in de vakgroep Biochemie liet Coen het
fundamenteel biochemische onderzoek
aan de bloedstolling over aan zijn
leerlingen en wijdde hij zich samen met
Dr. Suzette Béguin aan de ontwikkeling
van de z.g. trombinegeneratietest,
een test die niet alleen gebruikt
kan worden in biochemisch en
farmacologisch
stollingsonderzoek,
maar ook een belangrijk hulpmiddel
is bij de diagnose en behandeling
van zowel bloedingsneigingen als
trombose. Aanvankelijk werd deze
nieuwe technologie nogal badinerend
benaderd, maar Coen en zijn
medewerkers bleven sleutelen aan de
techniek tot er in 2000 een variant op
de markt gebracht werd (Calibrated
Automated
Thrombinography,
CAT) waarmee men met behulp van
een
fluorescentiemicroplaatlezer
(trombinoscoop) tegelijkertijd in 48
verschillende plasmamonsters in real
time trombinegeneratie kan meten in
zowel plaatjesarm als plaatjesrijk plasma.

Between 1982 and 1985 Coen was
rector of the University of Maastricht.
After returning to the Department of
Biochemistry Coen left the fundamental
biochemical research to his disciples, and
together with Dr. Suzette Béguin devoted
himself to the development of the socalled thrombin generation test, an assay
which can not only be used in biochemical
and pharmacological clotting research,
but also is a powerful tool in the
diagnosis and monitoring treatment
of both thrombosis and bleeding
69
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Echter, hiermee is het levenswerk van
Coen nog niet voltooid. Na vijftig jaar
onderzoek in de stolling heeft hij er nog
steeds niet genoeg van, en op dit moment
werkt Coen aan de ontwikkeling van
een point-of-caremethode waarmee
trombinegeneratie in een druppeltje
bloed gemeten kan worden.
Tot slot: Coen heeft niet alleen
bekendheid verworven met zijn artikelen
en boeken over de stollingsbiochemie,
maar hij is ook een gepassioneerde
kok (meer dan dertig jaar geleden won
hij een landelijke kookwedstijd voor
amateurkoks) die in 1978 samen met
Jacques Zeguers, in die tijd eigenaar van
een restaurant in Maastricht met een
Michelinster, een kookboek geschreven
getiteld De Verstandige Keuken.
Jan Rosing

tendencies. Initially, this new technology
was approached with scepticism, but
Coen and his staff continued to improve
the technique and in 2000 a variant
was marketed (Calibrated Automated
Thrombinography, CAT) in which
on a fluorescence microplate reader
(thrombinoscoop) in 48 different plasma
samples in real time, thrombin generation
can be simultaneously measured in both
platelet-poor and platelet-rich plasma.
However, with this Coen’s lifework is
not yet complete. Even after fifty years
of research in coagulation, Coen is still
going strong and currently works on the
development of a point-of-care method
that enables bedside measurement of
thrombin generation in a drop of blood.
Finally, Coen is not only famous for
his articles and books on coagulation
biochemistry, but he is also a passionate
cook (more than thirty years ago, he
won a national cooking competition
for amateur cooks) and together with
Jaques Zeguers, at that time the owner of
a Maastricht restaurant with a Michelin
star, in 1978, he published a cookbook
entitled La cuisine sage.
Jan Rosing

Het andere talent van Coen Hemker
The other talent of Coen Hemker
70
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Bonno Bouma

Prof. dr. Bonno N. Bouma, PhD, kan
zich beroepen op een imposante carrière
als biochemicus in het trombose- en
hemostaseveld. Hij combineerde zijn
activiteiten als professor in de biochemie
van de hemostase en trombose aan de
Universiteit van Utrecht met management
taken voor het Universitair Medisch
Centrum Utrecht en verschillende
academische aanstellingen bij het Scripps
Research Institute in La Jolla, CA, USA.
Professor Bouma is medeoprichter en
erelid van de Nederlandse Vereniging
van Trombose en Hemostase en ontving
in 2001 de Distinguished Career Award,
die een keer in de twee jaar wordt
uitgereikt tijdens het congres van de
International Society on Thrombosis
and Hemostasis (ISTH). Professor
Bouma was verder voorzitter van de

Bonno Bouma
Prof.dr. Bonno N. Bouma, Phd, boasts
an impressive career as a biochemist in
the field of thrombosis and hemostasis.
He combined his activities as a
professor of biochemistry of hemostasis
and thrombosis at the University of
Utrecht with management tasks at the
Universitair Medisch Centrum Utrecht
(University Medical Center Utrecht)
and various academic appointments at
Scripps Research Institute in La Jolla,
CA. Professor Bouma is co-founder and
honorary member of the Netherlands
Society on Thrombosis and Hemostasis
and received the Distinguished Career
Award in 2001, an award which is
presented every two years during the
International Society on Thrombosis
and Hemostasis congress. Furthermore,
Professor Bouma was chairman of the
council of International Society on
Thrombosis and Hemostasis; scientific
chairman of the ISTH meeting in
Amsterdam in 1991, and, last but not
least, he was a member of various
national and international commissions
in the field of thrombosis and hemostatis
and he supervised no less than 29 Ph.D.
students. Professor Bouma published
more than 200 scientific articles in
internationally renowned journals such
as Nature and The Journal of Clinical
Investigation.
In Bonno’s laboratory the whole blood
coagulation system including parts of the
71
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International Society on Thrombosis
and Hemostasis; scientific chairman
van de ISTH-meeting in Amsterdam in
1991, en tenslotte was hij lid van diverse
nationale and internationale tromboseen hemostasecommissies en was hij
promotor van liefst 29 promovendi.
Professor Bouma publiceerde meer dan
tweehonderd wetenschappelijke artikelen
in
internationaal
gerenommeerde
tijdschriften waaronder Nature en The
Journal of Clinical Investigation.
In het laboratorium van Bonno werd het
gehele bloedstollingssysteem alsmede
stukjes van het complementsysteem
onderzocht. Aanvankelijk lag de nadruk
op het contactsysteem en factor VIII,
maar na verloop van tijd kwamen
daar het antistollende proteïne C/Smechanisme en fibrinolyse bij.
Gedurende al die jaren werden diverse
eiwitzuiveringen uitgevoerd. Vooral de
zuiveringen van de componenten van het
contactsysteem waren indrukwekkend:
dit gebeurde met een kolom van 4 liter
waar hetzelfde volume humaan plasma op
werd geladen waardoor het gele plasma
in de talloze kleuren van de regenboog
werd gescheiden, een prachtig spektakel
dat iedere keer een enthousiaste reactie
bij Bonno kon ontlokken. Een beetje
conservatief was hij wel: terwijl zijn
promovendi nieuwe technieken zoals
ELISA’s wilden invoeren om goede
kwantitatieve antigeenbepalingen te
kunnen uitvoeren, hield Bonno vast
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complement system were investigated.
In the beginning, the emphasis was on
the contact system and factor VIII, but
in due course the anticoagulant protein
C/S mechanism and fibrinolysis were
added.
During all these years, a large number of
protein purifications were carried out.
In particular, the purification technique
of the contact system proteins was
impressive: on a column of 4 liters the
same volume of plasma was loaded with
separation of the yellow plasma in nearly
all colours of the rainbow, a beautiful
sight that each time took Bonno’s
breath away. Bonno was also a little oldfashioned: whereas his graduate students
wanted to introduce new techniques
such as ELISA’s for quantitative detection
of proteins, he stuck to ancient methods
such as Ouchterloneys and Laurells.

De steentijd: Zuiveren van contacteiwitten
The stone age: purification of contact factors

One of the highlights of Bonno’s research
was the description of the ‘fly-wheel’
model of blood coagulation: in the early
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aan het doen van Ouchterloney’s en
Laurellbepalingen.
Eén van de hoogtepunten van Bonno’s
onderzoek was de beschrijving van het
“vliegwielmodel” van de bloedstolling; in
het begin van de jaren negentig bleek dat
terugkoppeling van trombine naar factor
XI kon bijdragen aan extra vorming van
trombine, waardoor het fibrinestolsel
werd beschermd tegen afbraak door
het fibrinolytische systeem. Het
verantwoordelijke eiwit dat zorgde voor
fibrinolysebescherming was onbekend,
maar volgde uit een ontdekking van
Mike Nesheim uit Canada: het eiwit
TAFI (trombine-activeerbare fibrinolyse
inhibitor). In samenwerking met
Nesheim’s groep kon bevestigd worden
dat inderdaad de extra vorming van
trombine via factor XI zorgde voor
bescherming van het stolsel via activatie
van TAFI. Om al deze bevindingen op te
nemen in een alternatief stollingssysteem
werd het ‘Utrechtse’ model gemaakt, dat
later werd omgedoopt tot voornoemd
vliegwielmodel.
Bonno in persoon was en is een
onberispelijk heer, binnen en buiten de
muren van de universiteit, al was hij nooit
te beroerd om mee te werken aan een
goede grap. Toen de jonge promovendus
Kees van ‘t Veer begin jaren negentig
uit dienst probeerde te blijven door te
trouwen, stevende Bonno op een dag
verhit het lab op om Kees op zijn kamer
te ontbieden. Daar zou een kolonel van

1990’s it was described that thrombinmediated feedback activation of factor
XI could contribute to extra formation of
thrombin, protecting the fibrin clot from
degradation. The protein responsible
forprotecting the fibrin clot was
unknown, but followed from a discovery
by Mike Nesheim from Canada: the
TAFI (thrombin-activatable fibrinolysis
inhibitor). In collaboration with
Nesheim’s group it was swiftly confirmed
that the extra formation of thrombin
via factor XI protected the fibrin clot
from degradation via TAFI activation.
In order to include this information in
an alternative coagulation system, the
‘Utrecht’ model was developed, renamed
the ‘fly-wheel’ model of coagulation later
on.
Bonno was and remains a perfect
gentleman, in and outside the office.
However, he was always up for a good
joke. Back in the nineties, when young
graduate student Kees van ‘t Veer tried
to avoid getting drafted for military
service by getting married, Bonno
showed up in the lab with a bad temper,
telling Kees that a colonel of the armed
forces was awaiting Kees in Bonno’s
office. According to Bonno the colonel
was there to interrogate Kees about his
intended military monkey business!
Slightly pale, Kees dropped his plasma
pellets and followed Bonno to his room
where all Kees´ colleagues were waiting
in uniform with green underwear for
Kees to have his bachelor party in Army
73
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de landmacht op hem wachten om hem
aan de tand te voelen over dit vermeende
bedrog. Kees liet zijn plasma pellets
vallen en volgde ietwat bleek om de
neus Bonno naar zijn kamer, waar Kees’
collega’s hem opwachtten met zijn PSU
om hem op zijn vrijgezellenavond te
trakteren: ontgroening in legergroen!
Bonno had ook veel mensenkennis, zo
gaf hij Joost Meijers bij zijn afscheid een
zaag als teken van zijn ambitieuze driften
waarmee hij jarenlang gepoogd had bij
alle stafleden de poten onder de stoelen
uit te zagen.

green!
Bonno was also a great judge of human
character, as demonstrated by the fact
that he presented Joost Meijers with a
saw at his farewell party as a symbol of
Joost´s ambitious efforts decribed by a
Dutch proverb (freely translated0: sawing
at the chairlegs of all staff members (to
conquer their positions).
The early nineties were the heyday of
the hematology lab! Bonno’s numerous
male graduate students united in Bonno’s
Boys Club, all in a remarkable uniform
consisting of khaki pants and blue shirt:
Bonno’s uniform. Although Bonno
always wore a jacket with his uniform,
for us the pants and shirt sufficed, as
we were recognizable and recognized
as such for quite some years at various
congresses and meetings.

Joost Meijers

Begin jaren negentig waren hoogtijdagen
in het lab hematologie! Bonno’s vele
mannelijke promovendi verenigden zich
in het gezelschap Bonno’s Boys, allen
met het opmerkelijke uniform van khaki
broek en blauw overhemd: Bonno’s
74

Ex-Bonno’s Boys nog steeds in uniform (Genève,
2007)
Ex-Bonno’s Boys still in uniform (Geneva, 2007)

In those years the lab was buzzing with
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uniform.

Bonno Bouma (in uniform) in het lab, 1992
Bonno Bouma (in uniform) in the lab, 1992

En al droeg Bonno bij dit uniform altijd
nog jasje-dasje, voor ons volstond de
broek en het hemd, voor elkaar nog jaren
later herkenbaar op diverse congressen
en bijeenkomsten.
Er ging in die jaren een gegons van
activiteit door het lab, overdag, ‘s
avonds en in het weekend. Het was de
tijd van Joost Meijers, Martin Hessing,
Paula Hasselaar, Pim Tijburg, Tilman
Hackeng, Kees van ’t Veer, Waander van
Heerde, Janine Oosting, Glenn Chang,
Peter von dem Borne, Merel van Wijnen,
Stef Koppelman, Daniëlle Horbach, en
Marc Elisen..
Bonno werd zeer zelden boos, maar één
keer zou nooit meer worden vergeten.
Er was weer eens een nacht doorgefeest
op de aio-kamer, die bovendien werd
gebruikt door de analisten om data
uit te werken op de computertafel

activities, during the day, as well as
during the night and in weekends. Those
were the days of Joost Meijers, Martin
Hessing, Paula Hasselaar, Pim Tijburg,
Tilman Hackeng, Kees van ’t Veer,
Waander van Heerde, Janine Oosting,
Glenn Chang, Peter von dem Borne,
Merel van Wijnen, Stef Koppelman,
Daniëlle Horbach and Marc Elisen.
Bonno was almost never angry, but one
occasion will never be forgotten. Again,
there had been a party until sunrise in
the graduate students´ room that was
also used by the technicians to work
out the data on the large computer table
that was build there. Close to dawn,
the party animals, too weak by then to
clean up the gigantic mess that had been
left behind, had closed the door. Next
morning they were caught by a fuming
Bonno who seemed so furious that even
the grins disappeared from the faces
of the defeated. During the “internal”
evaluation it was concluded that Bonno
could not have been really angry, but
was merely pretending for educational
reasons. The punished ones understood,
and would apply this same method
to their own graduate students in the
future. This concluded the matter, and
another beer was opened. The lesson in
cleaning was memorized..
The former illustrates Bonno´s greatness,
who was not only involved in the academic
career of his students, but also acted as
their personal coach. This resulted in
75
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aldaar. Tegen zonsopgang werd de deur
dichtgetrokken omdat de betrokkenen
te verzwakt waren om de enorme
bende nog op te ruimen. De volgende
ochtend werden ze opgewacht door een
briesende Bonno die zo gruwelijk boos
leek dat zelfs de grijnzen op de verslagen
gezichten bevroren. Later tijdens de
onderlinge evaluatie werd er echter
geconcludeerd dat Bonno niet boos kón
zijn, maar dat hij maar deed alsof, vanuit
opvoedkundig oogpunt. Dat zouden
de gestraften immers later ook gaan
toepassen op hun eigen promovendi, en
daarop werd een biertje gedronken. De
les in opruimen is bijgebleven...

many of his pupils achieving positions
as postdocs at renowned international
labs in the United States (Davie, Griffin,
Kisiel, Mann), Japan (Iwanaga), Paris
(Meyer) and Sweden (Dahlbäck) thus
acquireing the necessary experience to
eventually return to the Netherlands and
establish their positions.

Bonno “at the cove” La Jolla, 1976

Bonno’s own heart and postdoc history
forever remained in La Jolla, the Jewel
of the West, endearing to anyone lucky
enough to spend some time there.

Aio-kamer AZU, voor de storm, 1992
PhD student quarters, before the storm, 1992

Het voorgaande illustreert ook de
grootheid van Bonno die naast de
wetenschap ook persoonlijk betrokken
was als coach bij de verdere carrière van
zijn promovendi. Vele van zijn pupillen
zijn hierdoor als postdocs werkzaam
geweest in uitstekende labs in de
Verenigde Staten (Davie, Griffin, Kisiel,
Mann), Japan (Iwanaga), Parijs (Meyer)
76

Bonno lived in La Jolla with Rosalie and
their daughters Geraldine en Bonnie
from 1975-1977, working with his
colleague and friend John Griffin on
the unraveling of the contact activation
system.
An important fact, which made all his
students really proud, was that Bonno
was the only professor in Utrecht who
owned a Porsche. This earned him the
dubious honor to be interviewed for
the back page of the hospital newsletter,
with regard to the so-called “Tuf Tuf

1988 - 2013

en Zweden (Dahlbäck) en hebben zo de
noodzakelijke ervaring opgedaan om
later weer succesvol voet aan de grond te
krijgen in Nederland.

Club”.

Zijn eigen hart en postdochistorie lag in
La Jolla, de parel van het Westen, waar
een ieder die er een tijdje verbleef voor
altijd aan verknocht zou raken.
Zelf verbleef hij daar met Rosalie en
dochters Geraldine en Bonnie van 19751977 en werkte hij samen met collega en
vriend John Griffin aan het ontrafelen
van het contactsysteem.

Bonno in John Griffin’s lab, 1977

Een belangrijk feit - waar zijn promovendi
overigens zeer trots op waren - was dat
Bonno de enige hoogleraar in Utrecht was
die in een Porsche reed. Daarom viel hem
begin jaren negentig de twijfelachtige
eer ten deel op de achterpagina van het
AZU-nieuws een plaats te krijgen in de
annalen van de Tuf Tuf Club.
Bonno over zijn Porsche: “Eigenlijk is
het de afgedankte auto van mijn vrouw.

Prof. Bonno Bouma: Tuf Tuf Club

Bonno about his Porsche 944: “In fact,
this was my wife’s discarded car. She
thought it was a lousy car, because it only
drove smoothly when driven very fast.
For me that’s not a problem: occasionally
in Germany, I drive over 140 miles
per hour. If you drive a Porsche, you
sometimes trigger strange reactions
in other drivers. When the traffic light
turns green, everyone is speeding away
trying to stay ahead of me. An annoying
fact is if there are ten cars speeding, it´s
always me who gets the ticket.”
Joost Meijers once wittnessed such
an incident. Traveling to Sanquin in
Amsterdam together with Bonno in the
silver Porsche to give a lecture, modest
Bonno got a ticket for “doing only 95”.
The funny part is that he got it because
the police could not keep up with
another car that was speeding past doing
77
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Ze vond het een snertauto, omdat hij
alleen licht stuurt als je er heel hard mee
rijdt. Voor mij is dat geen probleem, dat
doe ik af en toe in Duitsland. Dan haaltie wel 230 kilometer per uur.” “Wie in
een Porsche rijdt, roept merkwaardige
reacties op bij andere weggebruikers.
Als ik voor het stoplicht sta, probeert
iedereen me eruit te rijden. Vervelender
is het, dat als er tien auto’s te hard rijden,
ik altijd de bekeuring krijg.”
Joost Meijers was daar eens getuige
van. Hij was samen met Bonno in de
zilvergrijze Porsche 944 op weg naar een
lezing van Joost in Sanquin Amsterdam
toen de bescheiden Bonno een bekeuring
kreeg terwijl hij “maar” 150 km/uur
reed. En dit gebeurde door agenten in
een Jeep die een andere snelheidsduivel
die voorbijraasde met meer dan 180 km/
uur niet hadden kunnen bijhouden...
Dus dan maar die Porsche....
Joost Meijers, Kees van ‘t Veer & Tilman
Hackeng, (ex-) Bonno’s Boys
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over 110 mph, making Bonno’s Porsche
an easy prey...
Joost Meijers, Kees van ‘t Veer & Tilman
Hackeng, (ex-) Bonno’s Boys
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Jan Sixma
Jan Johannes Sixma werd geboren in
1936 in IJlst, Friesland, alwaar zijn
vader onderwijzer was. Na de Tweede
Wereldoorlog verhuisde het gezin
naar de omgeving van Castricum in
Noord Holland. Jan Sixma studeerde
geneeskunde aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en hij haalde zijn bul in 1961.
Hij vervulde zijn militaire dienstplicht
in het Militaire Hospitaal in Utrecht,
en hij diende zijn land door zich te
specialiseren in elektronenmicroscopie.
Na het vervullen van zijn dienstplicht
kreeg Jan een aanstelling bij de
afdeling
Elektronenmicroscopie
van de Universiteit Utrecht, alwaar
hij promoveerde op een studie naar
de lokalisatie van fibrinogeen in
bloedplaatjes. Gedurende deze periode
is zijn grote liefde voor het bloedplaatje
geboren. Tussen 1966 en 1970 werd
hij opgeleid tot internist aan het
Academisch Ziekenhuis in Utrecht, en
in 1970 werd hij staflid bij de afdeling
hematologie in hetzelfde ziekenhuis.
In 1971-1972 deed hij een sabbatical in
Oslo bij Holm Holmsen. Noorwegen
was in die tijd een van de hotspots voor
hemostaseonderzoek. In 1975 werd hij
benoemd tot hoogleraar in Utrecht.
Een belangrijke eis die werd ingewilligd
bij zijn benoeming was dat het
laboratorium voor hemostaseonderzoek
en diagnostiek werd ondergebracht bij
de hematologie, een reorganisatie die
op termijn heel vruchtbaar is gebleken.

Jan Sixma

Jan Johannes Sixma was born on 1936
in IJlst, a small village in the province of
Friesland in the rural and watery north of
The Netherlands, where Frisian is spoken
instead of Dutch. After the Second World
War his parents left Friesland and settled
in Holland. Jan Sixma studied medicine
at the Free University in Amsterdam
where he graduated in 1961. He fulfilled
his military service at the Military
Hospital in Utrecht, where he served
his country by specializing in electron
microscopy.
After military service, he did his PhD at
the department of Electron Microscopy
of Utrecht University with a study on
the localization of fibrinogen inside
platelets. During this period his interest
79
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Gedurende zijn hoogleraarschap heeft
hij twee sabbaticals van ruim een
halfjaar genomen om zich te bekwamen
in de moleculaire biologie. Van 1996
tot zijn emeritaat in 2001 was hij ook
voorzitter van de Gezondheidsraad,
een onafhankelijk wetenschappelijk
advies- orgaan dat als taak heeft om de
regering en het parlement te adviseren
op het gebied van de volksgezondheid
en het gezondheidsonderzoek. Bij
zijn afscheid op 65-jarige leeftijd heeft
hij een koninklijke onderscheiding
gekregen, Commandeur in de Orde van
de Nederlandse Leeuw.

Jan Sixma’s wetenschappelijke interesse
was in de eerste plaats gericht op de
interactie van bloedplaatjes met de
vaatwand, de eerste stap in de vorming
van een trombus, en in het bijzonder
de rol van von Willebrandfactor in dit
proces. Een van zijn eerste projecten was
de morfologische karakterisatie van de
vorming van een hemostatische prop in
80

in platelets was born. From 1966 to 1970
he was trained in internal medicine and
in 1970 he became a staff member of
the Department of Hematology at the
Academic Hospital in Utrecht. In 19711972 he did a sabbatical in Oslo in the
laboratory of professor Holm Holmsen.
Norway was a hotspot of hemostasis
research in those days. He was appointed
professor of Hematology in Utrecht in
1975. During his professorship he did
two brief sabbaticals in the Netherlands
to study molecular biology. From 1996
until his retirement in 2001 he was
also chairman of the Gezondheidsraad
(Health Council), an independent
scientific advisory body with the task
to provide the Dutch government and
parliament with advice in the field of
public health and healthcare research.
When he retired he was awarded a Royal
Medal (Commander in the Order of the
Dutch Lion).
His scientific interest was predominantly
focused on platelet interaction with the
vessel wall and in particular the role
of von Willebrand factor. One of his
first projects was the morphological
characterization of formation of a
hemostatic plug in bleeding time
wounds, an unpopular project among
his volunteering students, who suffered
serial skin biopsies. He was one of the
first to acknowledge the importance of
shear on platelet interaction with the
vessel wall and as early as the early 80s,
his team developed flow chambers to
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wondjes gemaakt voor het meten van de
bloedingstijd. Dit onderzoek was niet erg
populair bij zijn studenten-vrijwilligers
gezien het aantal opeenvolgende
biopten die bij hen werd afgenomen.
Jan was een van de eersten die het
belang onderkenden van de invloed die
stroming van het bloed uitoefent op
de hechting van bloedplaatjes aan de
vaatwand. Al in het begin van de jaren
tachtig ontwierp zijn team meerdere
flowkamers om bloedplaatjesdepositie
in vitro te bestuderen als functie van
het stroomprofiel. Met deze modellen
heeft zijn team vele belangrijke
observaties gedaan aangaande de
functie van bloedplaatjes, niet alleen
betreffende de fundamentele aspecten
van dit proces, maar ook in vele
ziektebeelden, zoals diabetes, uremie
en hypercholesterolemie. Zijn team was
het eerste dat een collageenreceptor
identificeerde op bloedplaatjes, de
integrine α2β1. Hij was een pionier in
het gebruik van kristallografie om de
interactie tussen Von Willebrandfactor
enerzijds en de plaatjesreceptor GPIb
en collageen anderzijds op te helderen
op het niveau van elektrostatische en
hydrofobe interacties. Zijn team heeft
ook als eerste de aanwezigheid van
exosomen in multivesicular bodies in
bloedplaatjes gevonden. Jan Sixma heeft
meer dan 400 artikelen gepubliceerd
en hij heeft 83 promovendi begeleid.
Veel van de promovendi die hij heeft
opgeleid zijn nu zelf vooraanstaande
onderzoekers. Daarnaast heeft hij ook

study platelet deposition of the vessel wall
under condition of flow. With this model
his team did a number of important
observations regarding platelet function,
not only on the fundamental aspects
of this interaction, but also in many
diseases such as diabetes, uremia and
hypercholesterolaemia. His team was
the first to identify a collagen receptor,
the integrin α2β1, on platelets. He
was a pioneer in the identification at a
molecular level of the interaction of von
Willebrand factor with GPIb on platelets
and collagen. His team was also the first
to identify the presence of exosomes
in multivesicular bodies in platelets.
He has published over 400 articles and
supervised 83 PhD students. Many of the
PhD students he trained are now eminent
scientists themselves. He also trained
many physicians in the specialisation of
hematology. It is impossible to list all his
co-workersand trainees worldwide who
have benefited from his sharp mind.
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veel artsen opgeleid tot hematoloog. De
ruimte is te kort om een lijst te geven van
al zijn studenten en collega’s wereldwijd
die hebben geprofiteerd van zijn scherpe
geest.

Naast het feit dat hij hoofd was van
de afdeling hematologie en de leider
was van een grote onderzoeksgroep,
heeft Jan Sixma nog op vele manieren
belangrijke bijdragen geleverd aan de
wetenschappelijke gemeenschap. Van
1982 tot 1984 was hij voorzitter van de
International Society on Thrombosis and
Hemostasis (ISTH); hij organiseerde het
XIIIe Internationale congres van deze
organisatie in 1991 in Amsterdam, met
meer dan 3900 deelnemers. Bovendien
was hij editor-in-chief van Thrombosis
and Haemostasis, het officiële tijdschrift
van de vereniging in die tijd. Voor
al deze inspanningen heeft hij de
Robert P. Grant Medal gekregen, de
hoogste onderscheiding van de ISTH.
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Besides being the medical head of the
department of Hematology and the
leader of a large research group in the
same department, Jan Sixma served the
scientific community in many ways.
From 1982-1984 he was Chairman of the
International Society on Thrombosis and
Hemostasis, and organized the XIIIth
International Congress of the ISTH in
Amsterdam in 1991, hosting over 3,900
scientists. Moreover, from 1986 to 1992
he was Editor-in-Chief of Thrombosis
and Haemostasis, the Society’s official
journal in those days.

Gert Rijksen, Jan Sixma, Flip de Groot and Jan
Willem Akkerman

He was awarded the Robert P. Grant
Medal, the Society’s highest award, of
which he is now a life-long honorary
member. Moreover, he was Chairman
of the Dutch Society of Hematology,
Chairman of the Life Sciences section of
the Dutch Organization of Fundamental
Research (NWO) and Chairman of the
Scientific Board of the Netherlands Heart
Foundation. He obtained a honorary
medal of the Netherlands Thrombosis
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Bovendien is hij benoemd tot erelid
voor het leven. Hij is voorzitter geweest
van de Nederlandse Vereniging voor
Hematologie, voorzitter van de sectie
Orgaansystemen van de Nederlandse
organisatie
van
Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) en voorzitter van
de wetenschappelijke adviesraad van
de Nederlandse Hartstichting. Hij
heeft de erepenning gekregen van de
Trombosestichting Nederland. Verder is
hij lid van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Na zijn emeritaat heeft Jan Sixma
geschiedenis gestudeerd met als
specialisatie sociale en economische
geschiedenis. Vele jaren heeft hij nog op
vrijwillige basis opgetreden als docent
aan de geschiedenisfaculteit.
Flip de Groot

Foundation. He is currently a member of
the Royal Netherlands Academy of Arts
and Sciences.
After his retirement, Jan Sixma studied
History and he graduated in 2005 with
a specialization in social and economic
history.
Flip de Groot

Jan & Flip
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Rogier Bertina
Toen Coen Hemker in 1974 naar
Maastricht verhuisde verloor de Leidse
hemostase- en tromboseafdeling een
groot en voortreffelijk biochemisch
fundament. Zeker in die tijd kon
je geen hemostaseonderzoek doen
zonder laboratorium. De klinische
epidemiologie, die later zo belangrijk zou
worden, was er gewoon nog niet. Fredi
Loeliger en Jan Veltkamp kozen Rogier
Bertina uit om de lacune op te vullen.
Het gold als een aanbeveling dat Rogier
was gepromoveerd bij Slater, maar dat de
afdeling weer even goed en even groot
zou worden als onder de leiding van
Coen leek niet erg waarschijnlijk.
Met zijn eerste promovendi en met
Irma, zijn onafscheidelijke topanaliste,
zette hij een mooi programma op
over
de
vitamine-K-afhankelijke
stollingsfactoren. Voor Coen Hemker
vormden de snelle successen aanleiding
om een conferentie te houden in
Château Neercanne, een soort Jalta
van de Nederlandse hemostase. Naar
mijn idee is er nooit onaangename
concurrentie geweest. De Nederlandse
hemostaseonderzoekers vormden een
harmonieus gezelschap en dat Jaltaoverleg was dus eigenlijk overbodig. Nu
terugkijkend op een tijdperk van 35 jaar
Bertina in Leiden kunnen we vaststellen
dat zijn succes de verwachtingen van
Veltkamp en Loeliger verre te boven is
gegaan.
84

Rogier Bertina

When Coen Hemker moved to Maastricht
in 1974, the Leiden hemostasis and
thrombosis department lost one of its
major and excellent biochemical pillars.
Especially in those days, there was no
way you could do hemostasis research
without a laboratory. The clinical
epidemiology which was to become so
important later on, simply did not exist.
Fredi Loeliger and Jan Veltkamp chose
Rogier Bertina to fill up the gap. Rogier
had taken his PhD degree with professor
Slater which was a recommendation,
but it did not seem very likely that the
department would be just as good and
big as it was under Coens guidance.
With his first PhD students and with
Irma, his inseparable top-level lab
technician, he set up a nice program
on Vitamin K dependent coagulation
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Onder zijn leiding is het Leidse onderzoek
heel groot geworden en internationaal
toonaangevend. Enerzijds is dat te
danken aan zijn vakbekwaamheid en
degelijkheid als biochemicus, anderzijds
aan de mensen die hij om zich heen
verzamelde en de groepen met wie hij
samenwerking opzette: de clinici in de
afdeling hematologie, Pieter Reitsma
die binnen werd gehaald voor de
moleculaire biologie, de epidemiologen
Vandenbroucke en Rosendaal, de klinisch
genetici en zelfs de retrovirologen met
wie aan gentherapie werd gewerkt. Zijn
degelijkheid en grondigheid vormden
ook weleens een obstakel. De incubatie
van de publicatie over factor V Leiden
duurde zo lang dat de coauteurs het erg
benauwd kregen; het liep echter nog net
goed af.

Lab-uitje afdeling Hemostase en trombose, 1995
Day out Department Hemostasis and Trombosis,
1995

Oratie Rogier, met Lyda, 1998
Inaugural lecture Rogier, with Lyda, 1998

factors. Fast successes inspired Coen to
organize a conference in the Château
Neercanne, one could say the Jalta
of Dutch hemostasis. In my opinion
there has never been any unpleasant
competition. The Dutch hemostasis
researchers were a harmonious lot,
making this Jalta conference redundant.
Looking back at a 35-year-long Bertina
era in Leiden, we can safely establish
that his success has well surpassed
Veldkamp’s and Loeliger’s expectations.
Under his guidance the Leiden research
has become very big and internationally
prominent.
On the one hand, this is attributed to his
expertise and solidity as a biochemist,
on the other hand to the people he
surrounded himself with and the groups
with whom he cooperated: the clinicians
85
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Voor promovendi was Rogier niet
gemakkelijk en veeleisend, maar
uiteraard kwam dat de kwaliteit van het
werk ten goede. Traditioneel waren er
twee onderzoekslijnen in de afdeling,
één over antistollingsbehandeling,
oorspronkelijk het aandachtsgebied
van Loeliger, en een andere over
erfelijke stollingsafwijkingen, het thema
van Veltkamp. Vooral de tweede lijn
zou Leiden wereldberoemd maken
door het onderzoek aan erfelijke
tromboseneiging. Juist daarbij is de
multidisciplinaire aanpak van cruciaal
belang geweest. Zo is Rogier een
beeldbepalend figuur geworden in de
wereld van het hemostaseonderzoek: hij
is een wereldstoller.
Ernest Briët

in the hematology department, Pieter
Reitsma who was welcomed aboard
for molecular biology, epidemiologists
Vandenbroucke
and
Rosendaal,
the clinical geneticists and even the
retrovirologists with whom work on
gene therapy was done. His solidity and
thoroughness sometimes constituted an
obstacle as well. The incubation of the
factor V-Leiden took so long that the
coauthors became quite anxious, but
luckily everything turned out well.
Rogier was demanding and not easy on
his PhD students, which, however, had
a positive influence on the quality of
the work . Traditionally, there were two
lines of research within the department:
one on anticoagulant therapy, which
was originally Loeligers field of interest,
and the other on hereditary coagulation
disorders, which was Veltkamps theme.
The latter line in particular would make
Leiden world-famous because of the
hereditary thrombophilia research.
Here, especially, the multidisciplinary
approach has been crucial. This is how
Rogier has become an iconic figure in
the world of hemostasis research: he is a
world clotter.
Ernest Briët
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ISTH 1991

Chapter 8
ISTH1991

Jan Sixma
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Het congres begon voor ons met de
vergadering van de ISTH council
waar wij onze kandidatuur stelden.
We hadden een mooi ´bidbook´
gemaakt met daarin de nadruk op
Amsterdam als congresstad en de RAI
als congrescentrum. De voortreffelijke
wetenschappelijke kwaliteiten van de
Nederlandse onderzoekers kregen ook
ruim de aandacht. We hadden het geluk
dat, naast het verre Buenos Aires, Parijs
de serieuze tegenkandidaat was en Parijs
had niet heel lang tevoren al een congres
georganiseerd.
Toen onze kandidatuur eenmaal was
geaccepteerd, hebben we kort daarna een
stichting opgericht waarin ikzelf, Bonno
Bouma als secretaris en Jan Willem
Akkerman als penningmeester zitting
hadden. Het bestuur werd aangevuld met
Jan van Mourik en met Rogier Bertina
namens de pas opgerichte NVTH.

Als volgende stap hebben we het
volgende jaar contact opgenomen met
Marc Verstraete uit Leuven die in 1987
88

For us, the congress started at the
meeting of the ISTH Council, at which
we submitted our candidature. We had
composed a beautiful bidbook with the
emphasis on Amsterdam as a congress
city and the RAI as a congress center.
The excellent scientific qualities of the
researchers in the Netherlands also
obtained much attention. We were lucky
that, apart from Buenos Aires, Paris
was our main rival, and that city had
organized a congress not many years
before.
As soon as our candidacy had been
accepted, we set up a foundation under
Dutch law with me as a president, Bonno
Bouma as a secretary and Jan-Willem
Akkerman as a treasurer. The board was
completed with Jan van Mourik and
Rogier Bertina, the latter on behalf of the
newly established NVTH.
Next, we contacted Marc Verstraete from
Leuven, who had organized the congress
in 1987 to provide us with a number of
good suggestions. He told us not to hire
a commercial congress organization,
because they made excessive profits for
work that could be done by oneself. After
he emphasized how much work it had
caused them to organize the congress,
we decided to ignore his advice and
consulted the congress agency of the
RAI itself. At a later stage, we did not
regret this decision.
The Scientific Program sessions took
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het congres georganiseerd had. Van
hem kregen we een aantal goede tips.
Hij was een verklaard tegenstander
van het inschakelen van commerciële
congresbureaus, omdat hij van mening
was dat zij buitensporig veel verdienden
aan iets wat je zelf kon doen. Hij
benadrukte ook hoe ontzettend veel werk
het voor hen was geweest. Wij besloten
hem daarin niet te volgen en we namen
contact op met het congresbureau van de
RAI zelf. We hebben daar geen spijt van
gehad.
De
voorbereidingen
voor
het
wetenschappelijk programma vonden
plaats in het conferentieoord van de
Hartstichting waar we gratis gebruik van
mochten maken. In een brainstormsessie
van een dag werden de belangrijkste
sprekers geselecteerd en het raamwerk
van het programma vastgesteld. Ten
aanzien van de sponsors hadden we
een vrij strikte politiek. Afhankelijk
van hun bijdrage kregen ze een aantal
rechten, maar ze hadden geen invloed
op het wetenschappelijk programma
en satellietsymposia mochten alleen
voor en na het congres plaatsvinden,
en niet tijdens het congres. De
onderhandelingen met de verschillende
bedrijven waren op zichzelf grappig.
Grote cultuurverschillen tussen landen
kwamen aan het licht. Bij de meeste
bedrijven stond de afspraak vast toen hij
eenmaal gemaakt was. Voor met name
Franse bedrijven gold dit niet. Bij hen
leek een afspraak een eerste stap in een

place at the Conference Center of the
Netherlands Heart Foundation, which
members of our society could attend for
free. In a one-day brainstorm session we
selected the main speakers and designed
the framework of the program. With
regard to the sponsors, we used a rather
strict policy. Depending on their support,
companies received certain rights, but
they had no influence on the scientific
program and satellite symposia were
only allowed before and after, but not
during the congress. The negotiations
with the several commercial companies
were enjoyable. They illustrated the
cultural differences between countries.
For most companies an agreement was
final. Except for French companies who
saw an agreement as a mere first step in a
longer negotiation process.
We were quite lucky with the abstract
deadline dates, as the first Gulf War
started immediately after the deadline
for the submission of abstracts. Still the
war was ominous for the attendance to
the congress. We knew that the American
participants in particular would not
come to Amsterdam during the war.
Fortunately, the war ended one month
before the deadline for attendance. In the
meantime, Bonno Bouma had started the
review and classification procedures for
the abstracts, with the help of a specially
hired secretary. More than 2,500 abstracts
had arrived. Three independent referees
reviewed each abstract. It turned out to
be an enormous job and hence, this was
89
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langer durend onderhandelingsproces.
Toen eindelijk de deadline aanbrak
voor het inzenden van abstracts hadden
we geluk. De Eerste Golfoorlog startte
vlak na deze deadline. Wel was hij
heel bedreigend voor de deelname
aan het congres. Wij wisten dat met
name Amerikaanse bezoekers niet naar
Amsterdam zouden komen wanneer de
oorlog nog aan de gang was. Gelukkig
eindigde hij een maand voor de deadline
van de vooraanmelding. Inmiddels was
Bonno Bouma met behulp van een
daarvoor ingehuurde secretaris bezig
met de beoordeling en de indeling van
de abstracts in sessies. Er waren meer
dan 2500 abstracts binnengekomen. Hij
liet ieder abstract beoordelen door drie
onafhankelijke reviewers. Het bleek een
enorme klus te zijn, en het is begrijpelijk
dat dit de laatste keer was dat de abstract
afwikkeling nog in eigen huis gedaan
is. Wel gaf het ons veel controle op het
proces en de ervaring die we hadden
als redacteuren van Thrombosis and
Haemostasis, toendertijd het officiële
tijdschrift van de ISTH, hielp bij het
selecteren van goede betrouwbare
reviewers.
Het bleek al snel dat het congres
gedomineerd zou worden door
ontwikkelingen op het terrein van
laagmoleculaire heparine. Uit de
abstracts kozen we de beste voor orale
sessies en reserveerden we andere voor
poster discussion sessions, waarbij we
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the last time that abstract handling was
organized in-house. An advantage was
that we were in control over the process
and that we were editors of Thrombosis
and Haemostasis, the ISTH’s official
journal at that time, which helped us
selecting reliable reviewers.
The congress appeared to be dominated
by developments regarding low molecular
heparins. The best ranked abstracts were
selected for the oral sessions and the
others for the (new) poster discussion
sessions, which were supported with
video cameras. The poster sessions were
inspired by the Leuven experience. Like
them, we had sufficient space to provide
chairs and discussion corners with tables
and chairs. For the first time at the
ISTH, we introduced the Meet the expert
sessions.
In spite of the fortunate timely ending
of the Gulf War, we were still concerned
about the number of participants. Our
financial break-even point was 3,000
attendants. Eventually, 3,905 registered
participants arrived and hence we ended
with a generous surplus.
When the congress started we had some
bad luck with the weather, for it was
extremely cold for the time of the year.
Fortunately, the weather improved after
two days and later in the week it became
quite warm with temperatures above
30°C. As usual, the first two days of the
congress were dedicated to the SSC and
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ruim gebruik maakten van videocamera’s.
Voor de posters hadden we profijt van de
ervaring uit Leuven. Ook wij waren in de
gelegenheid om veel ruimte bij de posters
te geven. Bovendien konden we stoelen
en discussiehoekjes met tafels en stoelen
beschikbaar stellen. Nieuw voor de ISTH
waren de Meet the expert-sessies.

to satellite symposia from industry. Coen
Hemker, vice-president of the congress,
was responsible for the well-designed
State of the Art book, while Bonno
Bouma was responsible for the abstract
book. A daily news service was provided
to inform the participants about the
most important developments.

Ondanks de voor ons gelukkige
afloop van de Golfoorlog waren we
erg gespannen of er zich voldoende
deelnemers zouden aanmelden. Om
er financieel uit te springen hadden we
3000 deelnemers nodig. Uiteindelijk
kwamen er 3905 en we hadden dan ook
een fors overschot.
Toen het congres aanbrak, troffen we het
niet. Het was voor de tijd van het jaar erg
guur en koud. Gelukkig verbeterde het
weer na twee dagen en het werd later in
de week zelfs erg warm met temperaturen
tot boven 30°C. De eerste twee dagen
waren zoals gebruikelijk aan de SSC
gewijd, en er waren satellietsymposia
van de industrie. Voor de State of the Artlezingen was door de vicepresident van
het congres, Coen Hemker, een mooi
boek uitgebracht. Dit boek verscheen
evenals het abstractboek als uitgave van
Thrombosis and Haemostasis. Iedere
dag brachten we als nieuwsservice een
kort bulletin uit met de belangrijkste
ontwikkelingen.
Vanuit de stellige overtuiging dat de
allereerste taak van een wetenschappelijk

Receptie President’s Dinner, 1991
Reception President’s Dinner, 1991

It was our opinion that the primary
task of any scientific congress should be
to offer participants maximal chances
for informal meeting. Because of this
we paid much attention to the social
program for the scientists. At the official
opening of the Congress on Sunday
night we avoided the usual embarrassing
run towards the tables by offering a
large number of large buffets. The city
of Amsterdam offered us a reception
in the Oude Kerk (Old Church). Not
an excellent but still a scenic location
which has the ‘advantage’ of being right
in the middle of the Red Light District.
Every evening, participants were offered
91
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congres is om deelnemers maximaal de
kans te geven om elkaar informeel te
ontmoeten, hebben we veel aandacht
geschonken aan het sociale programma
voor de wetenschappers. Bij de officiële
opening op zondagavond waren er veel
en grote buffetten zodat de beschamende
gebruikelijke run vermeden werd. De
stad Amsterdam bood ons op maandag
een receptie aan in de Oude Kerk. Geen
geweldige, maar wel een sfeervolle
locatie met als ‘voordeel’ de ligging
midden in de rosse buurt. Iedere avond
konden deelnemers vrij een tour met een
rondvaartboot maken. Mede door het
prachtige weer was de halve marathon
op woensdagmiddag een groot succes.

Halve marathon, ISTH 1991
Half marathon, ISTH 1991

Dat gold ook voor de tocht naar en de
receptie voor het President’s dinner
op woensdagavond. De genodigden
vertrokken per rondvaartboot van de RAI
op weg naar het Scheepvaartmuseum
aan het IJ. De receptie op een kopie van
een VOC-schip was bijzonder, maar het
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All Congress Party 1991

a free canal cruise. Partly due to the
excellent weather, the half marathon on
Wednesday afternoon became a great
success. For similar reasons, the trip
to and reception before the president’s
dinner on Wednesday evening was an
enormous success. The guests departed
from the RAI by tour boat towards
the
Scheepvaartmuseum”(Maritime
Museum) on the IJ. The reception on a
copy of an old VOC ship was exceptional,
but the dinner in the museum lasted too
long because of the slow catering and it
was quite hot.
The big hit of the Congress was the party
for all participants on Thursday night.
Jan Wouter ten Cate had selected the
venue and the various events and that
paid off. The party was located in various
RAI halls, among them the big West
Hall. Each hall had a separate theme with
matching drinks and food. Two large
halls were devoted to Caribbean and
Indonesian food and a smaller restaurant
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diner in het museum zelf duurde (te)
lang door de trage catering en het was er
erg warm.
Het grote succes van het hele congres
was het feest voor alle deelnemers op
donderdagavond. Jan Wouter ten Cate
had veel aandacht besteed aan de selectie
van de locatie en de verschillende
evenementen, en dat betaalde zich ruim
terug. Het feest vond plaats in enkele
hallen van de RAI, waaronder de grote
Westhal. De verschillende hallen hadden
elk een eigen karakter met bijbehorende
drank en voedsel. Er waren twee grotere
hallen met buffetten met Caribisch
respectievelijk Indonesisch voedsel
en een kleiner restaurant met Franse
gerechten. Iedere deelnemer kreeg een
papieren bloemenhanger omgelegd. Er
was ruim gelegenheid om te dansen.
Er waren veel stands met onder andere
een goochelaar en andere vormen van
vermaak. In de verschillende hallen
speelden bands allerlei soorten muziek.
De Braziliaanse dansmuziek was
prachtig en werd zeer gewaardeerd. Nog
vele jaren later hoorden we hoe leuk men
dit feest gevonden had.

to French food. Each participant received
a flower garland.
There was ample opportunity for dancing
and many stands offered various forms
of entertainment including a juggler.
Several bands played all sorts of music in
the different halls. The Brazilian dance
music was particularly brilliant. Many
years later, people still remembered this
most enjoyable party in ISTH history.
Generally spoken, we looked back with
pleasure. We were lucky with the large
attendance and therefore, we saved 1.3
million Dutch guilders. As agreed, 50%
went to the ISTH. The rest was invested
into a fund to reimburse graduate
students for attending congresses. After
a while, this fund was transferred to the
NVTH. In summary, the congress was a
lot of pleasant work. With pride, we look
back to a congress that was a big success
and which is still fondly remembered
by our community. We have little doubt
that this will also be true for the 2013
Congress this year in Amsterdam.
Jan Sixma

Over het algemeen genomen kijken wij
met plezier terug op dit congres. Het zat
ons flink mee. Door de grote toeloop
hielden we 1,3 miljoen gulden over.
Volgens afspraak ging hiervan 50% naar
de ISTH. Van de rest hebben we een
fonds gemaakt waarmee aio-bezoek aan
congressen kon worden betaald. Na een
93
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aantal jaren is dit fonds overgedragen
aan de NVTH. Het congres betekende
veel werk, maar het was meestal plezierig
werk. We zijn er trots op dat we zo’n
succesvol congres hebben georganiseerd,
waar de deelnemers nog met genoegen
aan terugdenken. Wij twijfelen er
niet aan of dit zal ook gelden voor het
Congres van 2013 in Amsterdam.
Jan Sixma
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Nederlandse activiteiten op ISTH-congressen:
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Chapter 9

Dutch activities at ISTH congresses: 2001-2011
Suzanne Cannegieter
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Hoe Nederland internationaal presteert,
is een vraag die velen regelmatig
bezighoudt, waarbij het er niet echt
toe doet of het om het Eurovisie
Songfestival gaat, de Olympische Spelen,
of het WK voetbal. In de opwinding
die steeds ontstaat, is een patroon te
onderscheiden: hoge verwachtingen
maken na tegenvallende prestaties plaats
voor een korte inzinking,(met het al dan
niet ontslaan van de verantwoordelijk
geachte persoon), waarna onmiddellijk
weer uitgekeken wordt naar het volgende
evenement.

How well the Netherlands is performing
internationally is a question that
many people regularly engage in, and
it does not really matter whether it
is the Eurovision Song Contest, the
Olympics or the soccer World Cup.
In the excitement that always arises a
clear pattern can be distinguished: high
expectations, which, after disappointing
performances, lead to a brief slump
(with or without dismissing the person
allegedly responsible), after which
people immediately start looking
forward to the next event.

Dit alles geldt niet voor het ISTHcongres. Hier is Nederland duidelijk
de onbetwiste winnaar, en voeren wij
jaar na jaar, althans in relatieve zin, de
hitlijsten aan:

All this does not apply to the ISTH
congress. Here the Netherlands is
clearly the undisputed winner, and our
performances have topped the charts
year after year, at least in relative terms:

Waar de Nederlanders consistent een
aandeel hebben van 4-5% van het totale
aantal inschrijvingen, ligt het aantal
ingezonden abstracts op ongeveer het
dubbele, namelijk 8-9%, voor elk ISTHcongres sinds 2001. Ter vergelijking: de
Verenigde Staten hebben het grootste
aandeel
inschrijvingen
(variërend
tussen 15 en 30%), maar de Amerikanen
zenden relatief veel minder abstracts in
(variërend tussen 9 en 12%).

Whereas the Dutch have consistently
accounted for 4-5% of the total number
of entries, the number of submitted
abstracts are about twice as high, i.e.
8-9% for each ISTH congress since
2001. In comparison, the United States
have the largest share in subscriptions
(ranging between 15 and 30%), but
the Americans send relatively fewer
abstracts (ranging between 9 and 12%).

Wat betreft het deel van de abstracts
dat uitgekozen wordt voor een orale
presentatie, scoren de Nederlanders nóg
weer hoger, want dat varieert tussen
13 en 17%. Verder zijn er op de zes
96

As for the share of the abstracts selected
for an oral presentation the Dutch score
even higher, because that ranges between
13 and 17%. Furthermore, a total of
four plenary lectures have been held by
Dutch speakers on the six conferences
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congressen die gehouden zijn sinds 2001
in totaal vier plenaire lezingen gehouden
door Nederlanders en waren er achttien
State of the Art-voordrachten en 21
symposialezingen. Tenslotte kunnen
we erop vertrouwen dat de succesvolle
prestaties van Nederland zich in de
toekomst zullen voortzetten, want het
aandeel Nederlandse Young Investigator
Awards was met 13% al hoog in 2001,
maar stijgt over de jaren, tot 29% in 2011.

since 2001, as well as eighteen State
of the Art lectures and 21 symposia
lectures. Finally, we can be confident
that the successful performance of the
Netherlands will continue in the future,
because the Dutch share in the Young
Investigator Awards was already high
with 13% in 2001, but has been increasing
over the years, up to 29% in 2011.
Suzanne Cannegieter

Suzanne Cannegieter
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