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Inleiding 
 

Beste NVTH-ers, 

 

Hierbij vindt u weer een verse NVTH nieuwsbrief met een terugblik op de AIO cursus en het 

symposium, alsmede een vooruitblik naar de vele internationale Trombose en Hemostase 

activiteiten die komende zomer en najaar nog op stapel staan. En met deze nieuwsbrief ook 

het eerste voorwoord van uw nieuwe voorzitter na de bestuurswisseling op de afgelopen 

ALV: het is een grote eer om ‘bloedstollend’ Nederland te mogen vertegenwoordigen! We 

bedanken Saskia Middeldorp en Leon Schurgers voor hun fantastische inzet voor de NVTH 

als respectievelijk voorzitter en penningmeester! 

 

De jaarlijkse AIO cursus met als onderwerp ‘Arterial Thrombosis’ kende een lichte stijging in 

het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar, waaruit we mogen concluderen dat de 

interesse voor ons vakgebied zeker niet tanende is bij de volgende generatie. Ook het aantal 

ingezonden abstracts voor het NVTH symposium was ongekend hoog, mede vanwege het 

feit dat een aantal promovendi wel drie abstracts als eerste auteur wisten te submitten. Niet 

alleen de belofte van een presentatie op het NVTH platform in Koudekerke, maar des te 

meer nog die van een reis naar Melbourne zal hieraan ten grondslag hebben gelegen. Mede 

dankzij de gulle gift van het Nationaal Fonds Trombose en Hemostase (NFTH) kunnen dit 

jaar maar liefst tien NVTH promovendi die belofte inwilligen middels financiele steun van 

een NVTH Award! Verder willen we nogmaals de reviewers bedanken voor het beoordelen 

van de vele abstracts. Naast de van Creveld en Keynote lezingen, de abstractpresentaties 

en de elk-jaar-weer-moeilijkere Stollingsquiz kende het NVTH symposium dit jaar een nieuw 

element, namelijk een zeer goed  bezochte postersessie, voorafgegaan door twee flitsende 

poster pitch series. Afgaand op de levendige interacties bij de posters, de bezoekerdichtheid 

(gemeten aan de snelheid waarmee de schalen ‘bruin fruit’ leeg waren nog voor ze voorbij de 

tweede posterrij waren) en de overwegend positieve beoordeling lijkt de postersessie voor 

herhaling vatbaar. 

 

Vooruitblikken kunnen we naar de verre reis ‘down under’ voor deelname aan de ISTH 2019 

in Melbourne, waar een flink aantal collega’s hun Trombose en Hemostase onderzoek zullen 

presenteren. En met de late-breaking abstract deadline op 7 juni is er ook voor degenen met 

recente data nog mogelijkheid tot submitten. 

 

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de volgende editie van de ECTH 2019 in Glasgow 

(2 - 4 oktober) al in volle gang, met als abstract deadline 3 juni. Met de dynamische ‘fast and 

furious’ Ted Talk-style sessies, moderated poster sessies en zelfs video poster-teasers loopt 

de ECTH voorop in het incorporeren van nieuwe media voor wetenschapsdisseminatie. Bij 

uitstek dus een podium voor NVTH-ers om voor een Europees publiek het onderzoek te 

presenteren. Als ‘supporting society’ steunt de NVTH de ECTH dan ook van harte. Verderop 

in deze nieuwsbrief vindt u een persoonlijke uitnodiging van de ECTH Board en de British 

Society for Haemostasis & Thrombosis. 

 

 



 

NVTH nieuwsbrief Mei 2019 4 

 

Verder zal in oktober natuurlijk weer Wereld Trombose Dag (WTD) plaats vinden; in vele 

instituten is men al druk met de voorbereidingen voor de WTD activiteiten. Graag het 

verzoek aan u om de WTD activiteiten in uw instituut bij het NVTH bestuur te melden. 

Samen met de Trombosestichting zal er een overzicht gemaakt worden van de landelijke 

activiteiten, welke (ook) aan de donateurs van de Trombosestichting gecommuniceerd zal 

worden, opdat er zo veel mogelijk mensen bereikt zullen worden. 

 

Een van de doelstellingen van onze vereniging is om de wetenschap op het gebied van de 

Trombose en Hemostase te stimuleren, en daarom is het belangrijk om ook mondiaal, in de 

ISTH dus, vertegenwoordiging te behouden. Met het vertrek per 1 januari 2019 van Pieter 

Reitsma en Frits Rosendaal als Editors-in-Chief van de Journal of Thrombosis and 

Haemostasis zijn er voor het eerst sinds jaren geen Nederlanders in de Council van de ISTH 

vertegenwoordigd. Eind dit jaar / begin 2020 zal er een oproep komen voor nominaties voor 

de ISTH Council. Zoals besproken in de afgelopen ALV zal er vanuit de NVTH een lobby 

komen voor nominatie van één Nederlandse kandidaat voor de ISTH Council. Wij 

verzoeken eenieder die zich kandidaat zou willen stellen dit kenbaar te maken bij het 

bestuur. Meer hierover leest u verderop in de nieuwsbrief. 

 

Tenslotte, de volgende AIO cursus zal plaatsvinden van 30 maart t/m 1 april 2020 en het 

symposium vindt aansluitend plaats op 1 - 2 april 2020, beide weer in Koudekerke. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe! 

 

Namens het bestuur, 

Mettine Bos (mbos@lumc.nl) 

Voorzitter NVTH 
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Actualiteiten 

Hierbij doen we u verslag van nieuwswaardige feiten rondom de NVTH. 
 

Bestuurswisseling: op de ALV tijdens het NVTH symposium op 11 april zijn Saskia 

Middeldorp en Leon Schurgers afgetreden na het volbrengen van een bestuurstermijn 

van zes jaar. Henri Spronk is benoemd tot penningmeester en neemt deze functie over 

van Leon Schurgers. Mettine Bos is benoemd tot voorzitter en neemt deze functie over 

van Saskia Middeldorp. Ton Lisman zal de portefeuille ‘symposium’ overnemen van 

Mettine Bos. 

 

De zittingstermijn van Roger Schutgens (secretaris), Pieter Willem Kamphuisen en 

Jessica Heijdra (AIO lid) loopt af in 2020. Tijdens de volgende ALV (donderdag 2 april 

2020) zullen nieuwe bestuursleden benoemd worden voor deze functie. Voor meer 

informatie omtrent de opvolging, zie pagina 8. 

 

Van Creveld Lezing: tijdens het NVTH symposium werd de Van Creveld Lezing getiteld 

Personalised Medicine in Thrombosis and Haemostasis verzorgd door Prof. dr. Marcel 

Levi. Na afloop werd hem de Van Creveld Penning uitgereikt. 
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NVTH Awards: De NVTH Awards zijn wederom uitgereikt aan de best scorende abstracts 

ingediend voor het NVTH symposium door NVTH PhD studenten, met dit jaar maar liefst 

tien NVTH Awards in plaats van de gebruikelijke zes. In totaal waren er 69 abstracts 

ingediend (32 basale en 37 klinische abstracts), waarvan 20 waren geselecteerd voor een 

presentatie (10 basale en 10 klinische). Elk abstract was beoordeeld door vijf individuele 

reviewers; de reviewcommissie bestond uit 15 klinische en 18 basale onderzoekers. De 

tien hoogst scorende abstracts (vijf basaal, vijf klinisch) werden beloond met een NVTH 

Award, welke mede mogelijk werd gemaakt door het Nationaal Fonds Trombose en 

Hemostase (NFTH). Belangrijk is op te merken dat PhD studenten éénmaal in hun carrière 

een NVTH Award kunnen ontvangen. 

 

 
 

De vijf winnende basale abstracts: 

Chantal Kroone (LUMC) – Tumor-derived Factor VII associates with survival and 

regulates tumor progression in breast cancer 

Chantal Clark (UMCU) – The N-terminal Fibronectin type II domain of Factor XII ensures 

zymogen quiescence 

Bogac Ercig (Sanquin/CARIM) – From autoantibodies to therapeutics: en route to novel 

treatment for immune TTP 

Billy Scaf (CARIM) – Rivaroxaban treatment in an atrial fibrillation goat model 

Mark Schreuder (LUMC) – The Pseudonaja textilis factor V A2 domain C-terminus 

mediates lipid-independent cofactor activity and functional activated protein C resistance 
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De vijf winnende klinische abstracts: 

Denise van Ginkel-Zielinski (LUMC) – Adherence to direct oral anticoagulant treatment 

for atrial fibrillation in the Netherlands. a surveillance study 

Floris Bosch (Tergooi/Amsterdam UMC-AMC) – The Ottawa score does not predict 

recurrent venous thromboembolism in cancer patients. results from the Hokusai-VTE 

Cancer study 

Jasper van Miert (UMCG) – Effect of switching from well-controlled vitamin K antagonists 

to a direct oral anticoagulant for atrial fibrillation on quality of life: little to GAInN 

Roisin Bavalia (Amsterdam UMC-AMC) – Management and outcome of bleeding 

complications in patients treated with direct oral anticoagulants – updated interim analysis 

Walid Chayoua (CARIM/Synapse) – The Added Value of Anti-cardiolipin and Anti-

2glycoprotein I IgM Antibodies in the Antiphospholipid Syndrome, a European multicenter 

study 

 

Jeanne Stibbe Bokaal: De Jeanne Stibbe bokaal voor de 

beste presentatie tijdens het NVTH symposium werd dit 

jaar toegekend aan Annika de Jong (LUMC) voor haar 

presentatie getiteld In vitro and in vivo amelioration of the 

von Willebrand disease type 2B phenotype using an 

allele-specific siRNA. De jury, bestaande uit Mandy Lauw 

en Mark Roest, uitte haar waardering voor de combinatie 

van basaal en translationeel onderzoek alsmede de 

duidelijke overdracht. 
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Oproep: NVTH Bestuurslid 

Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVTH worden bestuursleden na 

3 jaar herkozen en kunnen zij maximaal 6 jaar zitting hebben. 

 

In 2020 zal de zittingstermijn van Roger Schutgens (secretaris), Pieter Willem 

Kamphuisen en Jessica Heijdra (AIO lid) in het bestuur van de NVTH eindigen. 

 

Collega’s die geinteresseerd zijn om zich kandidaat te stellen voor zitting in het NVTH 

bestuur kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur middels een korte motivatie via e-mail. 

 

Dit geldt eveneens voor degenen geinteresseerd in de positie van AIO bestuurslid. Het AIO 

bestuurslid zal tijdens de AIO cursus uit de aangemelde kandidaten worden gekozen door de 

promovendi. 

 

Tijdens de ALV van volgend jaar (donderdag 2 april 2020) zullen nieuwe NVTH 

bestuursleden benoemd worden. 

 

Oproep: ISTH Council 

De ISTH Council is het bestuursorgaan van de ISTH en bestaat, onder andere, uit 15 

gekozen ISTH leden. Deze zijn verdeeld over drie ‘Classes’ van vijf leden elk en zijn voor 

een termijn van zes jaar benoemd. Om het jaar wordt er een ’Class’ van vijf bestuursleden 

gekozen. 

 

Eind dit jaar / begin 2020 zal er een oproep aan de ISTH leden komen voor nominaties voor 

de ‘Council Class of 2026’. Als NVTH zullen we een ruime lobby coördineren om hiervoor 

één Nederlandse kandidaat te nomineren. 

 

Graag verzoeken wij eenieder die zich kandidaat zou willen stellen voor de ‘ISTH 

Council Class of 2026’ dit kenbaar te maken bij het bestuur. Dit kan middels een korte 

pitch met de motivatie voor de kandidaatstelling en kans om inderdaad gekozen te worden. 

Afgaand op eerdere rondes hebben kandidaten met een reeds bestaande rol/functie binnen 

de ISTH de voorkeur. 

 

ISTH Procedure 

Uit de genomineerde kandidaten zal de ‘ISTH Nominating Committee’ tenminste 16 

genomineerde kandidaten selecteren. Vervolgens zal de ISTH Council hieruit tenminste acht 

kandidaten selecteren, waaruit de ISTH leden de vier finale Council Class leden zullen 

kiezen. (Het vijfde Council Class lid komt uit een ontwikkelingsland, de verkiezing verloopt 

tegelijkertijd volgens een soortgelijke procedure). 

 

Wij zien uw kandidaatstelling graag tegemoet! 
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NVTH AIO Cursus 2019 

De jaarlijkse NVTH AIO-cursus werd dit jaar gehouden van 8 t/m 10 april 2019 in 

Koudekerke. Het thema van de cursus was dit jaar “arteriële trombose”.  

Het aantal deelnemers aan de cursus bedroeg 59 en was daarmee iets hoger dan 

voorafgaande jaren. Tijdens de cursus werd een breed spectrum aan onderwerpen op het 

gebied van arteriële trombose behandeld door vooraanstaande sprekers uit het veld. Het 

programma was zodanig opgebouwd dat er een goede balans was tussen presentaties over 

basale en klinische onderwerpen. Aan bod zijn gekomen onder andere de rol van 

trombocyten, lipiden, vitamine K en inflammatie in arteriële trombose, diagnostiek en 

behandeling van verschillende vormen van arteriële trombose, diermodellen, en specifieke 

trombotische ziektebeelden. De cursus eindigde met een ochtend over het antifosfolipiden- 

syndroom, waarbij na een basale en vervolgens klinische presentatie een patiënt aan het 

woord kwam om haar ervaringen met dit ziektebeeld te delen met de cursisten. Als laatste 

kreeg een historicus het woord, die ons meenam naar de ontwikkelingen vanaf de 18e eeuw 

op het gebied van onderzoek in de hemostase en vertelde over zijn nagebootste 18e -

eeuwse  experimenten met zijn eigen bloed. 

 

De eindevaluatie door de deelnemers leverde als eindoordeel een goede waardering op van 

een 7,9. Daarmee blijft de AIO-cursus een belangrijk onderwijsmoment in de opleiding van 

promovendi op het gebied van Trombose en Hemostase.  

 

In 2020 zal de AIO Cursus plaatsvinden van 30 maart t/m 1 april in Golden Tulip Westduin 

te Koudekerke. 
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NVTH Symposium 2019 
 
Op 10 en 11 april vond het jaarlijkse NVTH symposium plaats in Golden Tulip Westduin te 

Koudekerke. Dit jaar waren er 136 betaalde registraties voor het symposium, inclusief het 

NVTH bestuur. Het programma was weer rijk gevuld met 20 presentaties van de best 

scorende abstracts door jonge onderzoekers en keynote lectures door invited speakers. Ook 

was er de van Creveld lezing en de jaarlijkse Stollingsquiz. Nieuw dit jaar (en naar aanleiding 

van evaluaties van de afgelopen jaren) was de postersessie aan het einde van symposium 

dag één, waar 30 jonge onderzoekers in de gelegenheid werden gesteld hun onderzoek te 

presenteren. Aan de tien best scorende poster abstracts werd voorafgaand aan de 

postersessie kort aandacht besteed middels een één minuut durende pitch. 

 

Evaluatie van het symposium (43 ingevulde formulieren) liet zien dat het symposium is 

beoordeeld van ‘fair’ naar ‘excellent’; de locatie is eveneens beoordeeld van ‘fair’ naar 

‘excellent’. De voornaamste opmerkingen over het symposium waren: strikter adheren aan 

het tijdschema, frequentere (korte) pauzes, poster pitch met 1 slide, langere postersessie. De 

introductie van de postersessie en bijbehorende poster pitches is als overwegend positief 

ervaren; 80% van de respondenten beoordeelde deze van ‘good’ tot ‘excellent’ – 20% 

beoordeelde deze als ‘fair’ tot ‘poor’. Voor degenen die nog een evaluatie in willen vullen, 

deze is toegevoegd op de volgende pagina en kan geretourneerd worden naar: 

mbos@lumc.nl. De mogelijkheid om wijzigingen door te voeren op basis van de evaluatie zal 

worden geevalueerd. 

 

In 2020 zal het NVTH symposium gehouden worden op 1 en 2 april 2020 in Golden Tulip 

Westduin in Koudekerke. Tot dan! 
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Bijeenkomsten en cursussen 

Bijeenkomsten 

 

 

 

 

 

 

ISTH Congres. Melbourne, Australië. 6-10 juli 2019 

https://isth2019.org  

 

 

 

 

 

 

 

Joint meeting of the BIC International Conference and International Conference on 

Inhibitors in Hemophilia. Genua, Italië. 6-8 september 2019 

https://bic2019.org  

 

 

 

 

 

ECTH Congres. Glasgow, UK. 2-4 oktober 2019 

http://ecth2019.org  

https://isth2019.org/
https://bic2019.org/
http://ecth2019.org/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-0aKQ7K7iAhVKMewKHUHJDfEQjRx6BAgBEAU&url=https://isth.org/&psig=AOvVaw38Oq-EqFLERKK7R0NcTn7f&ust=1558604431501613
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWqJ267K7iAhVKyKQKHaImBQAQjRx6BAgBEAU&url=https://bic2019.org/&psig=AOvVaw0sYGjFdOYPprl6BGcW--H9&ust=1558604523133614
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO_vOC7K7iAhXS0KQKHRigAl8QjRx6BAgBEAU&url=https://bsht.org.uk/british-society-for-haemostasis-thrombosis/ecth/&psig=AOvVaw1SHgQrdbqeGkxBS_PSJ8li&ust=1558604361824922
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World Congess on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences. Maastricht, 

Nederland. 23-27 augustus 2020 

http://wc11maastricht.org   

 

 

AMSTOL Symposium. Amsterdam UMC – locatie AMC. 25 september 2020. 

amstol@amc.nl  

Cursussen 

 

 

ECAT. 20 juni, 26 september, 28 november 2019 

https://clinicaladucation.nl/home/opleiding 

 

 

http://wc11maastricht.org/
mailto:amstol@amc.nl
https://clinicaladucation.nl/home/opleiding

