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Introduction
Dear NVTH members,
In the first NVTH newsletter of 2021 we look back on a year that was challenging throughout.
While the COVID-19 pandemic has continued to affect us all on a professional and personal
level, creative ways were found to adapt and persevere in excellent research, education, and
clinical care.
The Online NVTH Symposium held last November showcased research from the Dutch
COVID & Thrombosis Coalition (DCTC) on the pathophysiology of COVID-19-associated
VTE. Very recent clinical findings obtained by the DCTC and (inter)national colleagues on the
safety and efficacy of anticoagulant treatment of hospitalized COVID-19 patients underscore
the importance of operating in (inter)national consortia to provide the best patient care. At the
online symposium, NVTH early career researchers were also provided a platform to share
and discuss their research. A recap of the online symposium is provided in this newsletter.
In November, three of the NVTH Board Members were relieved of their -extended- board period
and official duties; we thank Roger Schutgens, Pieter Willem Kamphuisen, and Jessica
Heijdra for their outstanding contributions to the NVTH! Introductions by the new board
members can be found in this newsletter.
2020 was also the year in which Jan Wouter ten Cate, a giant in the Dutch Thombosis and
Hemostasis research community, passed away. An in memoriam by Guus Sturk in which his
impressive career and lasting legacy to our field is described is included in this newsletter.
As NVTH we also look forward to this new year, which will hopefully bring us the end of
abnormalcy. We are optimistic and have planned a series of activities this year, including the
online PhD Course on Bleeding in April and a live PhD Day and Symposium in September.
2021 will also be the year of another ISTH edition (abstract deadline March 9 th) and a live
ECTH in Ghent, Belgium (October 13-15th, abstract deadline June 3rd); plenty of opportunities
to share exciting science and reconnect!
Lastly, we want to wish you all a healthy, prosperous and happy new year!

On behalf of the NVTH Board,
Mettine Bos
NVTH President
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News
Online NVTH Symposium, November 2020
On November 11th and 12th the annual NVTH symposium took place in an online modified
format. The November 11th scientific session focused on the pathophysiology of COVID-19
and its relation to coagulation. In this session, the Dutch COVID & Thrombosis Coalition
(DCTC) was introduced by dr. Marieke Kruip, and eight colleagues from the DCTC and
affiliated research groups presented the state-of-the-art on the pathophysiology, diagnosis,
disease outcome, and treatment of COVID-19 and associated thrombosis. During this session
~100 participants were online, which compares well with the regular live symposium (up to
~130 registered participants).
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The morning session was followed by a Meet & Greet for the NVTH PhD students in which
45 PhD students participated. The students were divided over eight break-out rooms and were
asked to share a summary of their research with their peers. This set-up was well received,
and a similar session will be part of the upcoming PhD course in April.
In the scientific session of November 12 th, abstracts were presented by twelve early career
scientists covering basic and clinical research on thrombosis and hemostasis. During this
session up to 70 participants were online.
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The ‘Jeanne Stibbe Bokaal’ for the best presentation by a PhD student was awarded to
Wariya Sanratta (UMCU) for her presentation entitled A novel prediction platform to enhance
the design of therapeutic SERPINs. The jury, consisting of drs. Ruben Bierings and Rolf
Urbanus, appreciated the innovative approach of her research and were impressed by how
Wariya Sanratta particularly excelled in bringing across a complex topic to the audience.

With permission of the speakers, an online resource has been generated where most of the
symposium presentations can be accessed by NVTH members only. Information on how to
acces this resource will be provided to the NVTH members separately.
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World Thrombosis Day, October 2020
Rotterdam:

Op 13 oktober is het Wereld Trombose Dag. Op Wereld Trombose Dag vragen we aandacht
voor mensen, die op wat voor manier dan ook, in aanraking zijn gekomen met trombose. Ieder
uur krijgen 11 mensen trombose. Dat kan trombose zijn in venen zoals een diep veneuze
trombose van het been, die kan emboliseren naar de longen. Of het betreft trombose in de
arteriën, zoals een hartinfarct of herseninfarct. 1 op de 4 mensen met trombose overlijdt aan
de directe of indirecte gevolgen van veneuze of arteriële trombose. De Duitse arts Rudolf
Virchow was de eerste die het fenomeen trombose beschreef. Op zijn geboorte dag vindt
jaarlijks de Wereld Trombose Dag plaats.
In het Erasmus MC stond WTD 2020 in het kader van kinderen met trombose en trombose bij
COVID 19. De antistollingscommissie had een hybride lunch programma samengesteld
waarbij de sprekers en enkele genodigden samenkwamen in de Machinist in Rotterdam
volgens strikte RIVM voorschriften. De bijeenkomst was verder online te volgen.
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Voor de lunch was er aandacht voor trombose bij kinderen. Heleen van Ommen vertelde dat
trombose niet vaak voorkomt bij kinderen, waardoor de diagnose vaak laat gesteld wordt. Dit
kan vervelende gevolgen hebben voor de patiënten. Ghafoer, een 17 jarige VWO student,
illustreerde dit in zijn interview met Heleen. Bij hem werd de diagnose trombosebeen pas na 3
weken klachten gesteld. Hij vindt het belangrijk dat kinderen en artsen goed op de hoogte zijn
van het feit dat trombose ook op de kinderleeftijd kan voorkomen. Heel fijn is het daarom dat
er een mooie Cyberpoli-trombose (www.cyberpoli.nl/trombose) is ontwikkeld voor tieners en
jongvolwassenen

met

trombose

door

Artsen

voor

Kinderen,

gefinancierd

door

Trombosestichting Nederland en Stichting Theia. Lex Winkler van Artsen voor Kinderen gaf
een mooi overzicht over de Cyberpoli, een online en actieve ontmoetingsplaats voor jongeren
met een (chronische) ziekte. Op deze website staan prachtige animaties over het ontstaan van
trombose, de risicofactoren en de behandeling van trombose.
Na de lunch was er aandacht voor COVID 19. Pieter Fraaij, kinderarts-viroloog in het Erasmus
MC nam ons mee langs de ziektebeelden, die eventueel kunnen ontstaan bij kinderen met een
COVID 19 infectie. De meeste kinderen hebben echter geen of milde klachten, en trombose
bij kinderen met COVID-19 is zeer zeldzaam. Marieke Kruip, hematoloog in het Erasmus MC,
sloot het symposium af met een mooi overzicht over het landelijke onderzoek naar trombose
en COVID 19 door de Dutch COVID and Thrombosis Coalition. Dit onderzoek bestaat uit 4
pijlers: pathogenese, beleid en profylaxe, predictie en biomarkers en lange termijn gevolgen
van COVID. Ruim 40 ziekenhuizen en veel onderzoekers uit verschillende disciplines uit
geheel Nederland zijn betrokken bij dit project.
Om 14 uur werd het minisymposium afgesloten.

Heleen van Ommen
Kinderhematoloog
Sophia Kinderziekenhuis
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Maastricht:
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NVTH PhD Course 2021
The topic of the annual NVTH PhD course 2021 is Bleeding disorders and will take place
online from Monday April 12th to Wednesday April 14th 2021. Both the basic and clinical
aspects of bleeding disorders will be discussed, varying from the pathophysiological
mechanisms to diagnosis and treatment.

The NVTH PhD Course is open to PhD students within the field of Thrombosis and
Hemostasis. The course will be held in English.

A 'Next Generation Researchers' session will take place on the Monday afternoon, in which
the participants will present themselves and their research project in a couple of minutes
before their group and a moderator (senior PhD student) to get to know each other better.
More detailed instructions will be communicated soon.

Program
A preliminary program will be published on the website shortly and will be emailed to all
participants.

Registration
Registration will open in February, please check the NVTH website.
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NVTH Symposium and PhD Day 2021
The NVTH symposium will be held on September 15th (Wednesday) and 16 th (Thursday)
2021 at the Strandhotel Westduin in Koudekerke. We will later announce our keynote
speakers. As in 2019, a Poster Session will be organized on Wednesday. This will be
preceded by Poster Pitches, where ten junior researchers will summarize their research in a
one-minute pitch. Furthermore, the symposium will feature abstract presentations, the annual
Coagulation Quiz, and the Van Creveld Lecture. We’re looking forward to welcoming you in
Koudekerke!
Immediately prior to the symposium, on September 14 th (Tuesday) 2021, the NVTH PhD
Day will take place. All NVTH PhD students will be invited to attend. On this day, lectures
and workshops focusing on personal and general scientific development will be provided,
and of course there will be a social event to get to know your fellow PhD students a little
better! Program and registration details will follow soon.

Abstracts
Junior researchers (PhD students, junior postdocs) are encouraged to submit a scientific
abstract in the field of Thrombosis and Hemostasis comprising a maximum of 300 words.
Abstract submission will open later this year.

Program
A preliminary program will be posted on the website later this year.

Accreditation
Accreditation by the NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) will be requested.

Registration
Registration details will follow later this year.
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Introducing the new NVTH board members
At the 2020 General Assembly three new board members joined the NVTH Board. According
to the statutes and the rules of the NVTH, board members are re-elected every three years
and may serve a maximum of six years.
Roger Schutgens ended his board position and Heleen van Ommen was presented new board
member and Secretary. Pieter Willem Kamphuisen ended his board position and Coen Maas
was presented as a new board member. Last, Jessica Heijdra ended her board position and
Rayna Anijs was elected as AIO/PhD board member.
Below, our three new members introduce themselves to the readers:

Heleen van Ommen
Hi

allemaal,

ik

ben

Heleen

van

Ommen,

kinderhematoloog in het Erasmus MC Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. Ik heb veel zin om
de komende jaren deel uit te maken van het NVTH
bestuur.
Mijn opleiding geneeskunde heb ik in Leiden
gedaan. Na een jaartje onderzoek in Le Kef,
Tunesië naar chorioamnionitis, heb ik eerst als
ANIOS en later als AIOS op de kindergeneeskunde
afdeling gewerkt in het EKZ AMC. In 2000 heb ik
mijn kinderarts opleiding afgerond en in 2002 het fellowship kinderhematologie-oncologie.
Tussendoor heb ik promotieonderzoek gedaan naar de epidemiologie, risicofactoren en
uitkomsten van trombose bij kinderen (promotor: Prof dr. HR Buller, Prof dr. HSA Heijmans;
co-promotor: Dr M Peters; 2002). Na een onderzoeksjaar bij Prof J Weitz in Hamilton, Canada,
ben ik in 2004 gestart als kinderhematoloog in het EKZ AMC. In 2015 heb ik de overstap
gemaakt naar het Erasmus MC Sophia en daar ben ik nu hoofd van de afdeling
kinderhematologie-oncologie en opleider kinderhematologie in een cluster met Dr F Smiers
van het LUMC.
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Naast het klinische werk is er nog wat ruimte voor onderzoek. In het Erasmus MC betreft dat
momenteel onderzoek naar de stolling tijdens ECMO behandeling bij kinderen, bijvoorbeeld
verworven VWD. Samen met Marieke Kruip onderzoeken we de epidemiologie, risicofactoren
en behandeling van trombose bij tieners en jong volwassenen. En recent is de inclusie van de
NEOCLOT studie afgerond, een landelijke, observationele studie naar de behandeling van lijngerelateerde trombose bij neonaten. Hopelijk mogen we de resultaten presenteren op het ISTH
congres in Philadelphia. Verder ben ik betrokken bij de ontwikkeling van de Pediatrische
Investigational Plans (PIPs) van veel nieuwe antistollingsmedicatie zoals DOACs en nieuwe
trombocytenaggregatie remmers. Onderzoek doen bij kinderen met trombose is een hele
uitdaging omdat de complicatie zo weinig voorkomt bij kinderen itt bij volwassenen. Om goede
evidence te verkrijgen zijn multicenter, internationale studies nodig. Daarom heb ik enkele
jaren geleden tijdens mijn co-chair periode van de pediatrische SSC van de ISTH, de IPTN
(International Pediatric Thrombosis Network) opgericht ter bevordering van internationale
research samenwerking. Momenteel zijn er 71 centra lid uit 28 landen. Door deze IPTN vindt
nu een internationale prospectieve registratie plaats van “real world” DOAC behandeling bij
kinderen met trombose.
Mijn vrije tijd besteed ik voornamelijk bij mijn gezin, in de tuin (tuinierend of met een lekker glas
wijn bij de houtkachel), of in de roeiboot. De afgelopen twee jaar hebben we in een dubbel vier
de Ringvaart Regatta (100 km) nog binnen de 10 uur uitgeroeid. Daar ben ik vreselijk trots op.
Helaas ging onze derde tocht in 2020 niet door ivm Corona. Verder ben ik een fanatieke Ajax
fan en zitten we met het hele gezin regelmatig in de Arena. Jammer dat ze dit jaar weer in de
groepsfase van de CL uitgeschakeld zijn. Onze laatste vakantie was een zeilvakantie rond
Corfu met het hele gezin en aanhang. Hopelijk kan dat komende zomer ook weer.
Tot snel op de AIO cursus of op het NVTH symposium in het najaar!
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Rayna Anijs
Hi everyone, my name is Rayna Anijs and I am the new AIOmember in the NVTH board. I am 26 years old and living in
beautiful Amsterdam.
I was born and raised in Paramaribo, Suriname and moved
to the Netherlands after my high school studies to continue
my education. At the Vrije Universiteit, I studied the bachelor
Pharmaceutical Sciences and continued with the master
program Drug Discovery and Safety. Most of my courses
focused on the research and development of new targets for
diseases and mechanisms of possible adverse effects. I did
my major internship at Sanquin Amsterdam, in the group of
Prof. Joost Meijers, where my interest for hemostasis was triggered. After graduation, I started
my PhD at the LUMC in February 2019, in the group of Prof. Henri Versteeg and Prof. Suzanne
Cannegieter. My project is combined at two departments, with both pre-clinical labwork and
epidemiology studies about colorectal cancer and its high risk for venous thrombosis. It’s been
a challenging two years so far, but I’m still very enthusiastic about science. One of the best
parts was visiting congresses where you meet so many fellow researchers and get inspired by
everyone! This was also one of the reasons for me wanting to join the board. My function is to
represent the PhD students, organize PhD activities, where you can get to know other PhD’ers
in a more fun and informal way. I will also be responsible for the newsletter and the website.
Besides work, I am a fan of ‘borrelen’ in Amsterdam, but Leiden also has some nice bars.
Sometimes I hang out the gym and I do horseriding at the Hollandsche Manege in Amsterdam.
If I have more spare time, (Surinamese) cooking is a hobby of mine and buying lots of plants
for my home. Sadly, no unique talent was discovered during the lockdown periods, but I am
looking forward to a lockdown free year with lots of NVTH events!
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Coen Maas
Ik ben Coen Maas (40 jaar). Ik heb gestudeerd en ben
gepromoveerd in Utrecht. Na een postdoc in Stockholm ben ik
met een groepje in Utrecht doorgegaan met het knutselen aan
eiwitten; Factor XII, tPA, plasminogeen, urokinase, VWF,
antitrypsine en soms maken we nog wat VhH’s (antistof
fragmenten).
Zo ben ik de NVTH en ISTH binnen gerold. Ik heb tijdens mijn
promotie

de

laatste

editie

van

Houthalen

precies

nog

meegemaakt.
Als je er lang genoeg “te gast” bent, kun je natuurlijk ook wat gaan bijdragen. Dus daarom zit
ik voor bij de FXI/Contact System SSC van de ISTH en help ik soms bij de ISTH congressen.
Zo sinds kort ook bij de NVTH. Ik luister al een tijdje mee bij de Algemene Leden
Vergaderingen, maar hoop nu in het bestuur wat toe te mogen voegen. Mijn rol moet zich nog
uitkristalliseren.
Ik word altijd enthousiast van zeldzame aandoeningen. “Nature’s experiments” geven soms
verassende nieuwe inzichten in de fysiologie. Mijn vriendin is arts en we hebben twee kleine
kinderen dus soms is het thuis een beetje druk (ligt vast niet aan mij). Ik hou van hardlopen en
fietsen – lekker wat rust en buitenlucht. Ik heb nog nooit een hele marathon gelopen – dat hoop
ik dit jaar eens te proberen.
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In memoriam: Jan Wouter ten Cate 1939-2020
Dit in memoriam is eerder gepubliceerd op de websites van de Trombosestichting Nederland en de NVTH.

Jan Wouter ten Cate, bij velen bekend als JW, werd op 2
mei 1939 in Amsterdam geboren in een gezin van in totaal
vier kinderen. Zijn vader Gerrit ten Cate was anatoom en
embryoloog. Die kreeg kort na de tweede wereldoorlog
een hersenbloeding door een gebrek aan bloedplaatjes
waardoor hij zijn wens om internist te worden moest
opgeven en zich op de klinische wetenschap ging storten.
Jan Wouter was op 14-jarige leeftijd bij diens promotie
aanwezig en dat heeft diepe indruk op hem gemaakt. Zijn
vader heeft vervolgens een jaar lang op een beurs van de
Amerikaanse

en

Nederlandse

regering

langs

universiteiten in de VS gereisd en daar veel ervaring
opgedaan.

Na

zijn

terugkomst

kwamen

er

veel

Amerikaanse wetenschappers bij hem thuis, doorliep hij diverse stages en werd benoemd tot
hoogleraar/directeur van het laboratorium voor Anatomie en Embryologie in Utrecht. Hij
overleed op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longembolie. Ik schrijf dit zo uitgebreid
omdat dit de achtergrond is van de wetenschappelijke nieuwsgierigheid, aanpak van uitzenden
van zijn discipelen naar het buitenland en interesse in de bloedstelping (hemostase) van Jan
Wouter.
Jan Wouter doorliep het Amsterdams Lyceum en de opleiding Geneeskunde aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1966 deed hij zijn artsexamen en werd hij assistent
Interne Geneeskunde bij de afdelingen Hemodialyse (dr. W. Drukker en dr. J.M. Wilmink) en
Haematologie (dr. S.I. de Vries). Uit die tijd dateert zijn eerste publicatie (1). In 1968 bracht hij
op voorspraak van dr. de Vries een half jaar door bij dr. O’Brien in het St. Marys Hospital in
Portsmouth, VK, althans in diens werkcaravan op het ziekenhuisterrein. Vanuit die caravan en
met één analist wist die wetenschapper in toptijdschriften zijn originele bevindingen op het
gebied van o.a. de klinische waarde van de toen gebruikelijke en nieuwe stollings- en
bloedplaatjesbepalingen te publiceren (hemostase oftewel bloedstelping wordt door twee
onderdelen verzorgd, bloedplaatjes en eiwitten in het bloedplasma die men stollingseiwitten
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noemt). Jan Wouter was hiervan diep onder de indruk en teruggekomen in het Wilhelmina
Gasthuis ging hij zijn eigen studies doen. Met dr. de Vries publiceerde hij vervolgens diverse
artikelen over bloedplaatjes en bloedplaatjestesten in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde, British Journal of Hematology en de Lancet. In april 1971 promoveerde hij bij
de faculteit Geneeskunde van de UvA op het proefschrift “Bloedplaatjesfunctie in relatie tot
hemostase” met als promotor prof.dr. J. Vreeken en als copromotor dr. de Vries.
In 1975 kwam ik voor het eerst in aanraking met Jan Wouter door vier maanden stage
“Klinische Chemie” (prof.dr. H.J. van der Helm) te lopen bij Mieke Trip in het kader van mijn
studie Scheikunde. Zij was in opleiding tot internist en werkte vrijwillig op de afdeling
Hemostase van Jan Wouter. Zijn groep bestond inmiddels uit een drietal analisten voor de
klinische hemostase bepalingen, een hoofdanalist, een research analist en een aantal andere
medici in opleiding die vrijwillig bij hem onderzoek verrichtten, waaronder Cees Breederveld
(kinderarts, later directeur Nederlandse Roode Kruis) en Eric van Royen (nucleair
geneeskundige, later voorzitter Raad van Bestuur van een groot ziekenhuis). Zijn afdeling
bestond uit de eerste verdieping van een woonhuis in de Tweede Helmerstraat in Amsterdam,
later uitgebreid met een benedenverdieping waarin een laboratorium werd ingericht en een
ernaast gelegen benedenverdieping die als polikliniek Hemostase werd ingericht. Tijdens mijn
stage, waarbij wij de binding van stollingsfactor VIII aan bloedplaatjes dachten te bestuderen
(in werkelijk bonden wij fibrinogeen, dat als verontreiniging in ons factor VIII preparaat
aanwezig was) vroeg Jan Wouter of ik als uitzendkracht tot het einde van mijn studie bij zijn
groep wilde blijven werken, een maand of vier, en na die afronding of ik als analist betaald een
tijdje in Engeland wilde werken bij prof. Neville Crawford om kennis over bloedplaatjes op te
doen. Ik heb daar 2,5 jaar gewerkt, eerst in Birmingham en daarna in Londen, en werd
teruggehaald als hoofd van het laboratorium. Zonder enige leidinggevende kennis, maar dat
maakte niet uit. Dit alles is kenmerkend voor de aanpak door Jan Wouter: Mogelijkheden zien,
mensen motiveren en uitdagen, en hen zijn volle steun en vertrouwen geven.
Terug naar Mieke Trip. Door de aandacht voor de hemostase kwamen er meer en meer
hemofilie patiënten onder behandeling van de ten Cate groep (Hemofilie is een
stollingsafwijking waarbij stollingsfactor VIII of IX defect of afwezig is). Mieke Trip behandelde
een hemofiliepatiënt, Cees Smit, die uitermate bang was voor de bloedafname en dat liever
zelf deed. Juridisch bleek dit te mogen en dat was het begin, in samenwerking met Jeanne
Stibbe als hemofiliebehandelaar uit Rotterdam, van de zelfbehandeling van kinderen met
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hemofilie door hun ouders en vervolgens zelfbehandeling door het opgroeiend kind. Daarmee
werden vaak wekelijkse bezoeken aan het ziekenhuis voor het toedienen van de medicatie
onnodig en kregen de hemofiliepatiënten een normaal leven op school en werk. Cees Smit,
als grondlegger met Jan Wouter van de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie Patiënten
(NVHP), heeft voor zijn vele inspanningen in 2003 het eredoctoraat van de UvA gekregen.
Samen met de NVHP werden er vervolgens ook jaarlijks vakantiekampen voor ouders,
patiënten en behandelaren georganiseerd, hetgeen hun interactie en onderling begrip enorm
ten goede kwam.
Nog in het Wilhelmina Gasthuis, dus vóór de verhuizing naar het Academisch Medisch
Centrum (AMC) in 1982, werden door Cas Kortmann van de toenmalige firma Kabi
zogenaamde chromogene substraten geleverd, stofjes waarmee je specifiek de hoeveelheid
van een bepaald eiwit in bloed kunt meten. Door Lou Kahlé, in opleiding tot openbaar
apotheker en later als zodanig gevestigd in Delft, werden geautomatiseerde bepalingen voor
o.a. antitrombine en antiplasmine opgezet. Daarmee konden studies naar de rol van
antitrombine en optredende tekorten in diverse klinische situaties worden bestudeerd. Ook het
antiplasmine tekort bij patiënten met een bepaalde leukemie werd i.s.m. dr. Giuseppe Avvisati
uit Perugia, Italië, ontdekt als oorzaak voor de bloedingsneiging bij deze patiënten. De firma
Kabi leverde gezuiverd antitrombine, waardoor behandeling van de gemeten tekorten mogelijk
werd.
Ook nog vóór de verhuizing werd i.s.m. de Amsterdamse huisartsen de studie naar de juiste
diagnostiek van diepe veneuze trombose (DVT, de vorming van een stolsel in een ader van
kuit of bovenbeen waardoor die ader gedeeltelijk of geheel wordt afgesloten) opgestart, de
zgn. AHSVaT studie (Amsterdamse Huisartsen Studie Veneuze Trombose) waarbij huisartsen
hun patiënten met verdenking DVT dezelfde dag naar het Wilhelmina Gasthuis konden
insturen en later ook een tweedehands busje gekocht werd om waar nodig patiënten thuis te
kunnen onderzoeken, de Tromboto. Harry Büller, later hoogleraar Interne Geneeskunde, was
hier met Jan Wouter de grote motor achter. Dit was volledig tegen de mores van die tijd.
Toonaangevende hoogleraren gaven aan dat trombose nu eenmaal een volksziekte was, je
daar niet beroemd mee zou worden en elke arts een pijnlijk, gezwollen, rood en warm been
als DVT kon herkennen. Niets bleek minder waar. Middels een uitwendige test, impedantie
plethysmografie, werd het been gescand op de mogelijke aanwezigheid van een stolsel in de
aderen. Als dat aangetoond werd dan kreeg de patiënt de standaard behandeling voor een
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trombosebeen (heparine), zo niet dan kreeg de patiënt geen medicatie en moest zich na drie
dagen weer melden waarna het proces zich herhaalde en ook op dag tien werd dit herhaald
als de test op dag 3 geen stolsel aantoonde. Ongeveer 50% van de van DVT verdachte
patiënten bleken geen DVT te hebben en zouden dus onnodig daarvoor zijn behandeld, met
onnodige bloedingsrisico’s en de verkeerde gedachte dat zij een DVT hadden gehad en
daarmee de vrees kregen dat dit weer zou gebeuren, plus geen juiste aanpak van de werkelijke
kwaal. De afdeling Hemostase werd Hemostase en Trombose, met veel erop volgende studies
naar optimale diagnostiek en behandeling van DVT en later ook de ernstige complicatie
longembolie. Bij het optimaliseren van de diagnostiek werden later o.a. Doppler metingen in
diverse versies onderzocht. De standaard behandeling van aangetoond DVT met heparine
werd vergeleken met de laagmoleculaire heparinen die als voordelen hebben dat zij een lager
bloedingsrisico met zich brengen en door een patiënt zelf gemakkelijk in bijvoorbeeld het
dijbeen kunnen worden toegediend waardoor een langere ziekenhuisopname vanwege de
toediening van heparine in een ader kan worden vermeden. Om zich in dit onderzoek goed te
bekwamen bracht Harry enige tijd door bij prof. Jack Hirsh, Toronto, Canada, en later prof.
David Sackett, de godfather van evidence-based medicine, in Hamilton, Canada.
John Kastelein, later hoogleraar Inwendige Geneeskunde met als specifiek gebied genetische
aspecten van vasculaire aandoeningen, werd door Harry en Jan Wouter gespot. Die had net
een langdurig bezoek aan prof. Michael Hayden, Hamilton, Canada, gebracht en daar kennis
opgedaan over vetmetabolisme afwijkingen, waaronder familiaire hypercholesterolemie (FH).
Hij werd bij de groep ingelijfd en met zijn komst kwamen er vele oorspronkelijke studies met
de toen nog in ontwikkeling zijnde cholesterol-verlagende middelen (statines) in het verschiet,
evenals een uitgebreide zoektocht naar patiënten en hun familieleden die zich nog niet bewust
waren van hun FH en daarmee de kans liepen op zeer vroegtijdig vaatlijden, hartinfarcten en
overlijden. Ook de studies van John naar een zeldzame aandoening, lipoproteïne lipase
deficiëntie, moeten hier worden vermeld. De afdeling werd Hemostase, Trombose en
Atherosclerose.
Maar dit was nog niet het einde van de grote ontwikkelingen. Inmiddels had de verhuizing naar
het AMC in Amsterdam in mijn herinnering plaatsgevonden. Sander van Deventer, later
hoogleraar Translationele Gastro-enterologie en uiteindelijk commercieel ontwikkelaar van
medische behandelproducten bij diverse ziekten, diende zich aan. Hij had grote kennis over
bacteriën, de afweer van het lichaam bij bacteriële infecties, en de ziekmakende stoffen van
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Gram-negatieve bacteriën (de zgn. endotoxinen). Dat kwam goed uit want Harry Büller en
ondergetekende hadden kort ervoor een bijeenkomst in Duitsland over de effecten van
bacteriële infecties bijgewoond en ik was al enige tijd bezig met het proberen een bepaling
voor mogelijk bij een infectie in het bloed circulerende endotoxinen op te zetten. Het was ons
duidelijk dat wij te weinig van dit onderwerp wisten en we besloten op de terugweg in de auto
een internationaal congres in het AMC te organiseren, drie dagen, met sprekers uit de absolute
top die op basis van betaling van reis op basis van economy class en verblijfskosten hun
bijdrage mochten leveren. Het werd een groot succes, met internationaal toonaangevende
onderzoekers die wij uit publicaties hadden opgepikt en graag wilden komen, en was het eerste
van in totaal vijf endotoxine congressen die door de ten Cate groep in het AMC zijn
georganiseerd. De ten Cate groep stond op de kaart wat endotoxine onderzoek betreft, de
bepaling van endotoxinen in bloed was inmiddels werkzaam en een studie met een
neutraliserende antistof tegen endotoxinen werd succesvol ondernomen. De afdeling werd nu
Hemostase, Trombose, Atherosclerose en Ontsteking, later gemakshalve maar ingekort tot
Vasculaire Geneeskunde. Sander bracht overigens een langdurig werkbezoek aan prof. Bruce
Beutler, New York om verdere kennis over bacteriële infecties te vergaren. Ook de door Sander
ondernomen studies moeten hier worden vermeld waarbij het effect van de reeds vermelde
endotoxinen op diverse lichaamsprocessen, waaronder de bloedstelping, werd bestudeerd.
Hoe kon dit alles organisatorisch in goede banen worden geleid? Enerzijds was er een goede
anarchie waarin onderzoek goed kon gedijen en de onderzoekers middels regelmatige
individuele projectbesprekingen, groepsbesprekingen en literatuur refereeravonden werden
begeleid. Anderzijds stelde Jan Wouter na mijn terugkomst uit Engeland in 1980 het
zogenaamde vierhoofdenoverleg van hem, Cees Breederveld, Harry Büller en mij in om de
grote lijnen van de afdeling te bespreken en verder uit te zetten. Dit bleef na de verhuizing
naar het AMC in functie. In het AMC kreeg de afdeling de beschikking over een groter aantal
analisten en research analisten en lag de ruimte voor het onderzoek van de patiënten met
verdenking DVT, de reeds vermelde AHSVat studie, annex het laboratorium. Dat was een
groot goed en was mogelijk geworden door bij het detailtekenen van de ruimten een brede
toegangsdeur in te tekenen naar de AHSVaT ruimte. Die werd in de bouw gerealiseerd,
hetgeen beddentransport van klinische patiënten naar de AHSVAT ruimte mogelijk maakte en
geheel tegen de toenmalige regels maar indachtig de aanpak van Jan Wouter poliklinische
activiteit buiten de centrale polikliniek mogelijk maakte. Het grote voordeel was tevens dat
laboratoriummedewerkers in staat waren om bij elke patiënt die daar toestemming voor gaf
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veneus bloed konden afnemen, waardoor voorspellend onderzoek naar risicofactoren op DVT
mogelijk werd. In het vierhoofdenoverleg werd afgesproken dat studies alleen met een
gedegen protocol en goed doorgesproken uit te voeren laboratoriumtesten zouden worden
uitgevoerd. De vruchtbare interactie tussen laboratorium en klinisch onderzoekers was
daarmee verwezenlijkt. Volledig avant la lettre in 1982! De basis voor de automatisering van
de planning van de noodzakelijke bloedafname, de verwerking en opslag van de afgenomen
materialen werd vervolgens door de aangetreden hoofdanalist René Berckmans gelegd.
De financiële geldstromen van adviseurschappen en studies moesten echter ook worden
geregeld. Het Wilhelmina Gasthuis en later het AMC waren daar nog niet op ingericht en dat
zou nog vele jaren duren. Jan Wouter richtte met de reeds vermelde Cas Kortmann de
AMSTOL Stichting op met Jan Wouter als voorzitter, Cas als penningmeester, Harry als lid en
mij als secretaris. Vanuit de AMSTOL Stichting werd ook, voor het eerst in 1978, het
tweejaarlijkse AMSTOL symposium georganiseerd. In de dagen van Jan Wouter werd dit in de
RAI georganiseerd, met tussen de 700 en 1000 deelnemers. Zijn opvolgers hebben het naar
het AMC verplaatst, met maximaal 300 deelnemers.
Jan Wouter heeft met zijn groep op velerlei gebied onderzoek gedaan en voornamelijk met
internationale aanpak. Die internationale aanpak blijkt niet alleen uit de reeds vermelde stages
van zijn hoofdmedewerkers in het buitenland, maar ook de intensieve samenwerking met
bijvoorbeeld dr. Prandoni in Padua en prof. Avvisati in Perugia op trombose onderzoek, en het
in het Erasmus programma gefinancierde studentenuitwisselingsprogramma waar met Italië
en later Debrecen veelvuldig van gebruik werd gemaakt. Het onderzoek met Jan Wouter als
auteur resulteerde in meer dan 300 artikelen, meer dan 50 promovendi en meer dan 20
hoogleraren op zeer divers gebied. Hij heeft daarvoor diverse prijzen gekregen, waaronder in
1993 het eredoctoraat van de Universiteit van Debrecen, Hongarije (voor zijn gehele oeuvre),
in 1995 de Saal van Zwanenbergprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW, voor zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van geneesmiddelen voor de behandeling van diverse bloedziekten), in 2004 de Virchow prijs
van de Trombose Stichting Nederland (TSN, wegens zijn uitnemende en inspirerende
bijdragen aan de vooruitgang van het klinisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
veneuze trombo-embolie in Nederland). Ook viel hem in 1995 de eer ten beurt om de Dies
Natalis op de 363-ste verjaardag van de UvA uit te spreken.
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De interactie tussen de Trombosestichting Nederland (TSN) en Jan Wouter was veelzijdig. Hij
is jarenlang lid geweest van de Wetenschappelijk Adviesraad van de TSN, het gremium dat
het bestuur van de TSN adviseert welke door Nederlandse onderzoekers jaarlijks voorgestelde
projecten op prioriteit een subsidie zouden moeten krijgen. Waar nodig was Jan Wouter
beschikbaar voor advies als de TSN dat vroeg. Mede onder zijn inspiratie heeft de TSN het
onderzoek naar de trombogene werking van de derde generatie anticonceptiepil uitgevoerd,
een unieke samenwerking tussen de academische centra van Amsterdam, Maastricht en
Utrecht. Het onderzoek werd gefinancierd door de farmaceutische industrie, met de benodigde
geldstroom via de TSN en een speciale advisory board om mogelijke invloed vanuit de
farmaceutische industrie op de resultaten uit te sluiten. Anderzijds is Jan Wouter vanwege de
TSN in de periode 1 juli 1989 – 1 september 1994 bijzonder hoogleraar aan de medische
faculteit van de UvA (het AMC) geweest met als leeropdracht “Behandeling en preventie van
trombose”. Aansluitend werd hij gewoon hoogleraar aan die faculteit. De benoeming tot
bijzonder hoogleraar maakte voor Jan Wouter vele deuren open en had als groot voordeel dat
hij nu zelf als promotor van zijn promovendi kon optreden. Hij was daar zeer dankbaar voor.
Jan Wouter was een van de grote motoren achter de Plaatjesclub en de Stolclub uit de 70-er
jaren van de vorige eeuw. Dit waren tweemaandelijkse, landelijke, informele bijeenkomsten,
gehouden in het toenmalig Academisch Ziekenhuis Utrecht o.l.v. Jeanne Stibbe, die als
voorlopers van de Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase (NVTH) kunnen
worden beschouwd. Deze bijeenkomsten, met de samenwerking die daardoor tussen de
hemostase onderzoekers van de diverse groepen in Nederland werd mogelijk gemaakt, zijn
de basis geweest voor het huidige internationale succes van het hemostase onderzoek in
Nederland. Ook de jaarlijkse symposia in Houthalen werden door Jan Wouter en zijn
onderzoeksgroep nooit overgeslagen en werden veel wetenschappelijke bijdragen aan
geleverd.
Jan Wouter werkte keihard. Hij was vrolijk, vol humor, vooruitziend in de wetenschap,
inspirerend, motiverend, nooit negatief tegen en over zijn medewerkers, vol vertrouwen in hen,
bestudeerde relevante klinische problemen op velerlei medisch terrein, nam nooit de eer voor
resultaten van zijn medewerkers af, was daarmee een rolmodel voor velen, met altijd het
patiëntbelang voorop, en was een enorme bon vivant. Zijn loopbaan kreeg echter een abrupt
einde toen hij bijna 20 jaar geleden, na twee doorgemaakte hartinfarcten, een herseninfarct
kreeg en daardoor niet meer in staat was te werken en leiding aan zijn groep te geven.
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Op 21 augustus j.l. is Jan Wouter op 81-jarige leeftijd rustig overleden. De velen die met hem
hebben mogen werken missen hem. Zoals treffend in een rouwadvertentie werd gezegd: “De
reus is geveld”.

Guus Sturk
Emeritus hoogleraar Klinische Chemie,
voormalig lid bestuur/bestuursvoorzitter van de TSN (2002-2015),
voormalig secretaris/penningmeester/redacteur van de NVTH (1988-1995)

1. Het belang van angiografie van de arterioveneuze shunt bij chronische intermitterende dialyse.
W. Dekker, R. Grijm, J.M. Wilmink, J.W. ten Cate, N.G. Meijne, J.B. van der Schoot. Ned. Tijdschr.
Geneesk. 1968;112:361-6.

See also the separate obituary published in the Journal of Thrombosis and Haemostasis:
https://doi.org/10.1111/jth.15229
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Conferences and courses
Conferences

ISTH Congress. In a hybride format, Philadelphia, USA. 17-21 July 2021.
Abstracts can be submitted until March 9th 2021.

Medical Conference | ISTH 2021 Congress

EAHAD Virtual congress. 3-5 February 2021.

Home | EAHAD 2021 (eahadcongress.com)

ECTH Congress. Ghent, Belgium. 13-15 October 2021.
Registration opens March 1 st, 2021.

ECTH2021

World Congess on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences. Maastricht, the
Netherlands. 22-26 August, 2021.
http://wc11maastricht.org
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AMSTOL Symposium. Amsterdam UMC – Location AMC. 1 October, 2021.
amstol@amc.nl

Courses

ECAT 2021.
Four courses will be organized together with the Clinical Education Foundation:
-Laboratory diagnostics of blood clotting,10 June 2021.
-Quality assurance in the laboratory (practical application of requirements ISO15189), 24
June 2021.
-Antifosfolipid syndrome laboratory diagnostics, TTP and HIT, September 23, 2021.
-The diagnosis of an extended APTT and/or PT, 9 December 2021.
https://clinicaladucation.nl/home/opleiding
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