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Inleiding 
 

Waarde NVTH-ers, 

 

 

Terwijl de zomer in Nederland in volle gang is, en vakantie voor velen aanstaande, treft u 

hierbij de NVTH nieuwsbrief 2018.  

 

Onze traditionele, geslaagde AIO cursus en het symposium in Koudekerke lijken al weer lang 

geleden. Naast onderwijs, netwerken en wetenschap, was er ook een bestuurswissel. Jeroen 

Eikenboom, die de scepter over de AIO cursus zwaaide, en Shirley Uitte de Willige, die als 

bestuurslid de organisatie van het symposium in handen had. Twee bestuursleden, die 

respectievelijk sinds 2012 en 2013 bijzonder veel hebben gedaan aan onze NVTH “core 

business” en aan wie wij daarom veel dank verschuldigd zijn. Gelukkig hebben we Marieke 

Kruip en Ton Lisman kunnen installeren als nieuwe bestuursleden. 

 

Graag ook wat nieuws over de European Thrombosis and Haemostasis Alliance (ETHA), 

waarin ik namens onze vereniging zitting heb. Op 5 mei jl. heeft in Brussel een eerste 

bijeenkomst in het Europese Parlement plaatsgevonden, op uitnodiging van een Italiaans 

parlementslid. Dit alles met als doel te lobbyen voor meer Europese aandacht voor ons 

mooie vakgebied. Typisch iets van de lange adem, en belangrijk voor ons allen. 

 

Teleurstellend nieuws wat betreft de ISTH Council verkiezingen. Onze eigen Tilman Hackeng 

heeft nipt geen councilzetel kunnen veroveren. Dit betekent dat we als Nederland, met onze 

enorme stollingstraditie, nu geen enkele stemgerechtigd lid in de ISTH Council hebben! Voor 

de verkiezingen van 2020 moeten we opnieuw een georchestreerde actie ondernemen om te 

zorgen dat ons land vertegenwoordigd blijft.  

 

Wat gaat de nabije toekomst brengen? Nog deze maand verwacht ik velen van u te mogen 

treffen tijdens de ISTH SSC meeting in Dublin, waar naar het schijnt allerlei records met 

betrekking tot het aantal inschrijvingen zijn gebroken. In oktober vindt in Marseille de tweede 

editie van het European Congress of Thrombosis and Haemostasis (ECTH) plaats, dat 

georganiseerd wordt door onder anderen Tilman Hackeng en Frits Rosendaal. Zoals u weet 

was de NVTH gastland van de eerste, zeer succesvolle editie, en heeft de NVTH zitting in de 

International Board van ECTH. In Marseille zal Mettine Bos namens onze vereniging 

deelnemen. Het congres is door de innovatieve opzet en schaal ook fantastisch voor jonge 

onderzoekers, een reden waarom ik al mijn promovendi er heen stuur! 

 

Tenslotte nog iets van een geheel andere orde, besproken tijdens de ALV in Koudekerke: de 

NVTH gedragscode. Deze vindt u verder op in de Nieuwsbrief. Laat ik deze code eenvoudig 

samenvatten: wij zijn een wetenschappelijke vereniging waar we vaak vriendschappelijk met 

elkaar omgaan. Maar, uiteraard dienen wij ons hierbij te houden aan professionele 

omgangsvormen.  
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Tenslotte hoop ik jullie te inspireren voor activiteiten rond Wereld Trombose Dag op 13 

oktober 2018. Ook hier geldt dat we af en toe op de trommel moeten slaan: voor ons eigen 

veld en voor de patiënten! 

 

Een mooie zomer en veel leesplezier toegewenst. 

 

 

Namens het bestuur 

Saskia Middeldorp 

Voorzitter NVTH 
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NVTH Actualiteiten 
 

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

 

Bestuurswisseling: op de ALV tijdens het NVTH symposium op 29 maart zijn Marieke 

Kruip en Ton Lisman benoemd als bestuurslid. Zij nemen de functies over van 

respectievelijk Jeroen Eikenboom en Shirley Uitte de Willige. Marieke Kruip zal met 

ingang van 2019 de organisatie van de AIO-cursus overnemen.  

 

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

Coagulation is our second Nature verzorgd door Prof. dr. Pieter Reitsma, waar hem na 

afloop de Van Creveld Penning werd uitgereikt. 
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NVTH Awards: De NVTH Awards zijn dit jaar wederom uitgereikt aan de best scorende 

abstracts ingediend voor het NVTH symposium door NVTH PhD studenten. In totaal 

werden er 41 abstracts ingediend (25 basale en 16 klinische abstracts), waarvan 20 waren 

geselecteerd voor een presentatie (12 basale en 8 klinische). Elk abstract werd beoordeeld 

door vijf individuele reviewers; de reviewcommissie bestond uit 11 klinische en 14 basale 

onderzoekers. De zes hoogst scorende abstracts (drie basaal, drie klinisch) werden 

beloond met een NVTH award, welke mogelijk werd gemaakt door het Nationaal Fonds 

Trombose en Hemostase (NFTH). 

 

De drie winnende basale abstracts: 

Ellie Karampini (Sanquin) – AP-3 dependent protein trafficking: the role of SNARE 

proteins in cargo sorting in endothelial cells. 

Dorith Claushuis (AMC) – Murine gray platelet syndrome affects both leukocyte and 

platelet function. 

Jula Tilburg (LUMC) – Slc44a2 deficient mice exhibit less severity of thrombosis in a 

stenosis model of DVT. 

 

 
 

De drie winnende klinische abstracts: 

Ferdows Atiq (Erasmus MC) – Comorbidities associated with higher von Willebrand factor 

(VWF) levels may explain the age-related increase of VWF in von Willebrand disease. 

Ingrid Bistervels (AMC) – Effect of polypharmacy on bleeding of rivaroxaban versus 

vitamin K antagonist for treatment of venous thromboembolism. 

Frits Mulder (AMC) – Efficacy and safety of edoxaban in clinical subgroups: results from 

the Hokusai-VTE Cancer randomized trial. 
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Jeanne Stibbe Bokaal: De Jeanne Stibbe bokaal voor de beste presentatie tijdens het 

NVTH symposium werd dit jaar toegekend aan Julia Tilburg (LUMC) voor haar presentatie 

getiteld Slc44a2 deficient mice exhibit less severity of thrombosis in a stenosis model of 

DVT. De jury, bestaande uit Judith Cosemans en Willem Lijfering, uitte haar waardering 

voor de combinatie van translationeel en basaal onderzoek alsmede de duidelijke 

overdracht. 
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NVTH AIO Cursus 

De jaarlijkse NVTH AIO-cursus werd dit jaar gehouden van 26 t/m 28 maart 2018 te 

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

Het aantal deelnemers aan de cursus bedroeg  52 en was daarmee in lijn met voorgaande 

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

veneuze trombose behandeld door vooraanstaande sprekers uit het veld. Het programma 

was zodanig opgebouwd dat er een goede balans was tussen onderwerpen die gericht 

waren op met name basale onderzoekers en onderwerpen die meer gericht waren op 

klinische onderzoekers.  Aan bod zijn gekomen onder andere mechanismen van natuurlijke 

en therapeutische remmers van de stolling, pathofysiologie en etiologie van trombose, 

diagnostiek en behandeling van trombose, diermodellen voor trombose, en specifieke 

trombotische ziektebeelden. De studenten werden ook zelf aan het werk gezet bij een journal 

club en bij een ‘Next generation researchers’ laptop sessie. De TSN heeft binnen de cursus 

inzicht gegeven in de betekenis van fondsenwerving voor biomedisch onderzoek. Als 

afsluiting van de cursus was er ook dit jaar weer een patientenperspectief dat zeer illustratief 

en indringend was voor de studenten.  

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

een 8. Daarmee blijft de AIO-cursus een belangrijk onderwijsmoment in de opleiding van 

promovendi op het gebied van Hemostase en Trombose. 

 

Volgend jaar zal het NVTH AIO Cursus plaatsvinden van 8-10 april 2019 in Golden Tulip 

Westduin te Koudekerke. 

 

NVTH Symposium 

Op 28 en 29 maart vond het jaarlijkse NVTH symposium plaats in Golden Tulip Westduin te 

Koudekerke. Dit jaar waren er 144 betaalde registraties voor het symposium, inclusief het 

NVTH bestuur. We hadden weer een vol programma met 20 presentaties van jonge 

onderzoekers en 5 mooie keynote lectures. Ook was er de van Creveld lezing en de 

jaarlijkse Stollingsquiz. 

 

Evaluatie van het symposium (18 ingevulde formulieren) liet zien dat het symposium is 

beoordeeld van fair naar excellent. De locatie is afwisselend beoordeeld van poor naar 

excellent. De voornaamste opmerkingen waren: registratie verliep niet optimaal, locatie te 

afgelegen, en het ontbreken van een postersessie. De introductie van meer pauzes ten 

opzichte van de voorgaande jaren is als positief ervaren. Voor degenen die nog een 

evaluatie in willen vullen, deze is toegevoegd op de volgende pagina en kan geretourneerd 

naar: mbos@lumc.nl. We nemen de opmerkingen mee en zullen de mogelijkheid tot 

implementatie voor volgend jaar evalueren. 

 

In 2019 zal het NVTH symposium gehouden worden op 10 en 11 april 2019 in Golden Tulip 

Westduin in Koudekerke. Tot dan! 
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Evaluation form 

 

Please help us improve the conference by filling out this evaluation form. The form can be 

returned to: mbos@lumc.nl 

Please rate:  
Excel

lent 

Very 

good 
Good Fair Poor N/A 

The availability of information by email/online       

The registration process       

The costs of the conference       

The format of the conference program       

The relevance of the conference contents       

The quality of the presentations        

The location of the conference       

The conference venue       

The facilities (e.g hotel room, breakfast, breaks 

etc.) 
      

Organizational arrangements for and during the 

event 
      

The quality of the social event (BBQ beach party)       

Your overall satisfaction with the conference       

 

Please provide any comments you have on the conference: format, location, topics, speakers 

or general suggestions: 
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Gedragascode NVTH Symposium en sociale 

activiteiten 

De NVTH is een wetenschappelijke vereniging, die de interactie tussen onderzoekers op het 

gebied van trombose en hemostase stimuleert door het organiseren van een AIO cursus en 

een 2-daags symposium waarop onderzoekers hun wetenschappelijk onderzoek kunnen 

presenteren en bespreken met de overige leden van de NVTH.  

Een prettig en collegiaal klimaat staat bij de NVTH hoog in het vaandel. Niet alleen tijdens 

cursus en symposium, maar ook tijdens de sociale activiteiten van de NVTH. Uitgangspunt is 

dat alle onderzoekers, jong en oud, zich comfortabel en veilig voelen bij NVTH activiteiten. 

De NVTH hanteert hierbij de volgende uitgangspunten 

 NVTH leden bejegenen elkaar met respect 

 NVTH leden realiseren zich te allen tijde dat zij onder collegae zijn en een 

voorbeeldfunctie hebben, ook al is dit buiten werktijd 

 Discriminatie of seksuele intimidatie wordt niet getolereerd 

 NVTH leden spreken elkaar aan indien bovengenoemde uitgangspunten niet worden 

nageleefd 

 Indien (AIO)leden zich niet in de gelegenheid voelen om dit rechtstreeks kenbaar te 

maken, kunnen zij onwenselijke gedragingen bij een bestuurslid naar keuze melden 

en wordt vertrouwelijkheid betreffende de melder gegarandeerd. Het bestuur zal de 

betreffende persoon aanspreken op het gedrag en (voor zo ver mogelijk wat betreft 

vertrouwelijkheid) gelegenheid geven tot wederhoor.  
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Promoties 

Naam Thijs van Mens 

Titel 
The protein C system and venous thromboembolism in reproduction: 

pathophysiology, epidemiology and diagnosis 

Promotores Prof. Dr. S. Middeldorp, Prof. Dr. J.C.M. Meijers 

Promotie 24 april 2018, Agnietenkapel, Amsterdam (UVA) 

 
In this thesis we examine blood coagulation and venous thromboembolism in their relation to 

reproduction. The first part covers the versatile effects of the protein C system, a crucial 

regulatory mechanism in coagulation, on reproduction. We find that carriers of the most 

common mutation affecting the system, factor V Leiden, have beneficial traits beside the 

negative effects on pregnancy and thrombosis risk. This might explain the mutation’s high 

prevalence. Examples of the beneficial traits with relation to reproduction are identified in 

both sexes. Female carriers reach pregnancy after a shorter time of trying to conceive. Male 

carriers have a higher sperm count. Several potential causes for the latter finding are 

explored, including genetic linkage, a direct effect of the mutation on spermatogenesis in 

mice, and increased protein C activation. The role of thrombomodulin, a pivotal coenzyme in 

the protein C system, is investigated using tissue-selective or temporally controlled 

thrombomodulin gene knockout and genetic supplementation in mice. Thrombomodulin is 

found to be crucial in embryonic development, pregnancy and adult physiology, with protein 

C activation being the critical function. In the second part of the thesis we present three 

studies on the diagnosis of venous thromboembolism, using available data from the 

literature. Pulmonary embolism can be safely excluded during pregnancy with both computed 

tomography pulmonary angiography and lung scintigraphy, though evidence is of poor 

quality. The diagnostic challenges of pregnancy related deep venous thrombosis are 

investigated. Finally, sex-differences are ruled out in the diagnostic performance of pre-

imaging algorithms for pulmonary embolism.   
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Toekomstige Meetings 

 
Meetings  Data 

 

Scientific and Standardization 

Committee (SSC) meeting ISTH 

Dublin, Ierland 

www.ssc2018.org 

18-21 juli 2018 

 
Gordon Research Conference 

Waterville Valley, USA 

https://www.grc.org/hemostasis-

conference/2018/ 

29 juli – 3 aug 2018 

 

AMSTOL Symposium 

AMC, Amsterdam 

https://www.amc.nl/web/sitewide/evene

menten/21-september-2018-22ste-

amstol-symposium-.htm  

21 sept 2018 

 

 

4th Maastricht Thrombin Summer 

School 

www.thrombinsummerschool.nl   

26 – 27 sept 2018 

 ECTH 

Marseille, Frankrijk 

www.ecth2018.org  

24 – 26 okt 2018 

   

 

  

http://www.ssc2018.org/
https://www.grc.org/hemostasis-conference/2018/
https://www.grc.org/hemostasis-conference/2018/
https://www.amc.nl/web/sitewide/evenementen/21-september-2018-22ste-amstol-symposium-.htm
https://www.amc.nl/web/sitewide/evenementen/21-september-2018-22ste-amstol-symposium-.htm
https://www.amc.nl/web/sitewide/evenementen/21-september-2018-22ste-amstol-symposium-.htm
http://www.thrombinsummerschool.nl/
http://www.ecth2018.org/
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Andere cursussen  Data 

 

ECAT 

https://clinicaleducation.nl/home/opleiding 

 

Casuïstiek van bloedingsziekten en 

stolling 

 

Diagnostiek van de bloedstolling, 

opfriscursus i.c.m. middag cursusprogramma 

naar keuze: 

- kwaliteitsborging in het laboratorium 

(praktische toepassing vereisten ISO15189) 

- fysiologie, diagnostiek en afwijkingen in de 

secundaire hemostase 

- laboratoriumdiagnostiek van het 

antifosfolipidensyndroom 

 

 

13 sept 2018 

 

22 nov 2018 

 

  

https://clinicaleducation.nl/home/opleiding


 

NVTH nieuwsbrief juli 2018 14 
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PROGRAMMA AMSTOL Symposium 
 
08.30-09.30 Registratie en koffie  

 

Ochtendsessie Voorzitters: Saskia Middeldorp en Marjolein Peters 

09.30-10.00  Von Willebrand: eenvoud en innovatie  

Jeroen Eikenboom 

 

10.00-10.30  Omtrekkende bewegingen  

Complicaties en innovaties in hemofiliebehandeling  

Karin Fijnvandraat 

 

10.30-11.00  Genezing van hemofilie A en B met gentherapie?  

Michiel Coppens  

 

11.00-11.20  Koffiepauze 

 

11.20-11.50  Pediatrische trombose “uit de kinderschoenen”  

Heleen van Ommen 

 

11.50-12.20  Key-note: Can we predict recurrent VTE?  

Sabine Eichinger 

 

12.20-13.20 Lunch  

 

Middagsessie Voorzitters: Bert-Jan van den Born en Joost Meijers  

13.20-13.50  Key-note: Clots, infection and thrombosis  

Robert Ariëns 

 

13.50-14.20 Premature atherosclerose, what about me?  

What about it!  

Sara-Joan Pinto-Sietsma  

 
14.20-14.40  Koffie/thee pause 

 
14.40-15.10  Hypertensie is een macrofaagaandoening  

Liffert Vogt  

 
15.10-15.40  PCSK9 remming en beyond  

Kees Hovingh 

 
15.40-16.00 Feedback JW ten Cate prijs 2016: Stolling en stroke bij atriumfibrilleren  

Mandy Lauw 

 

16.05   Uitreiking JW ten Cate prijs 2018 en borrel AMSTOL 
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ALGEMENE INFORMATIE 

 

Kosten 

Het inschrijfgeld bedraagt € 95 / € 55 voor arts-assistenten, inclusief koffie/thee, lunch en 

borrel tijdens het AMSTOL symposium. 

 

Plaats 

Het AMSTOL symposium vindt plaats in Collegezaal 4 van het Academisch Medisch 

Centrum, Meibergdreef 9, Amsterdam.  

 

Tijden 

De registratiebalie is geopend vanaf 08.30 uur. 

Het programma begint om 09.30 uur en eindigt om 16.10 uur. 

 

Doelgroep 

Internisten, Hematologen, Klinisch Chemici, Kinderartsen + i.o. 

 

Accreditatie 

Er is accreditatie aangevraagd bij: de Nederlandsche Internisten Vereniging, de Nederlandse 

Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 

en Laboratoriumgeneeskunde. Deelnemers ontvangen tijdens de registratie van het 

symposium een certificaat van deelname. 

 

Organisatie 

Saskia Middeldorp 

Joost Meijers 

in samenwerking met Stichting AMSTOL en  

AMC Congresorganisatie te Amsterdam 

 

INSCHRIJVING 

 

 Online inschrijving via www.amc.nl/congres, selecteer het AMSTOL symposium. 

 Deelnemers ontvangen circa 2 weken voor aanvang de definitieve bevestiging. 

 Bij annulering vóór 24 augustus 2018 wordt het inschrijfgeld, onder aftrek van € 25 

administratiekosten, gerestitueerd.  

 Na deze datum vindt geen restitutie meer plaats.  

 Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen. (per e-mail aan AMC 

Congresorganisatie kenbaar te maken). 
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