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Voorwoord
Dit jaarverslag is een terugblik op de activiteiten van 2013 binnen de VHL. Verder bevat dit
jaarverslag ook de financiële verantwoording van het afgelopen jaar en de begroting voor het
komende jaar. Wat betreft de activiteiten die de VHL heeft ondernomen is 2013 een goed jaar
geweest. Veel VHL leden zijn zeer actief met het leveren van een bijdrage om de hematologische
laboratorium diagnostiek in de breedste zin van het woord te ondersteunen en uit te dragen .
Wanneer u in dit verslag de lange lijst met activiteiten leest van onze leden dan laat dit zien dat de
hematologie leeft en sterk in ontwikkeling is. Binnen de laboratoriumdiagnostiek wordt het belang
van hematologische expertise steeds meer onderkend en erkend. Bovendien zijn we een vereniging
die vooral verbindt. We kijken over muren heen en versterken elkaar, waardoor er mooie initiatieven
ontstaan. Dankzij ieders vrijwillige inzet en energie hebben wij een vereniging die op alle fronten
binnen onze aandachtsgebieden meedraait. Ik wil daarvoor eenieder oprecht hartelijk bedanken.
Namens het VHL bestuur,
Gabriëlle Ponjee, voorzitter
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Activiteiten van het bestuur
Het bestuur is in 2013 vooral bezig geweest met een professionaliseringsslag van de VHL.
Website
Er is een nieuwe website gelanceerd met een nieuwe logo en een nieuwe opzet van de indeling en de
mogelijkheid om belangrijke activiteiten extra aandacht te geven. Ook staat er nu elke maand het
“artikel van de maand” op de beginpagina.
Alle verslagen en voordrachten die er gegeven zijn in VHL verband zijn terug te vinden op de website.
VHL samenwerkingsprijs
Om te benadrukken dat de VHL samenwerking in de brede zin nastreeft tussen professionals uit
verschillende gebieden van de hematologie heeft het bestuur een VHL samenwerkingsprijs in het
leven geroepen. Deze prijs is voor het eerste uitgereikt tijdens het VHL/NVKC cytometriesymposium
op 16 januari 2014.
Werkgroep flowcytometrie
Vanwege de ruime toepassing van de flowcytometrie in zowel academische als perifere ziekenhuizen
heeft het bestuur samen met het NVC bestuur een gecombineerde werkgroep flowcytometrie
geïnstalleerd onder het (tijdelijk) voorzitterschap van Janneke Ruinemans.
Ledenvergaderingen
Er zijn dit jaar wederom 3 ledenvergaderingen geweest met een huishoudelijk en wetenschappelijk
deel in de ochtend en een voortgangsbespreking van de diverse werkgroepen in de middag.
Om de bekende dip in de juni vergadering tegen te gaan, is besloten om van deze vergadering een
themadag te maken. Onder de bezielende leiding van An Stroobants is er een minisymposium over
de NOACs georganiseerd dat zeer goed bezocht is.
Er werd openlijk gegevens gepresenteerd van huidig onderzoek in Nederland. Daarnaast was er volop
ruimte voor discussie. Deze wijze van informatie uitwisseling werd zeer gewaardeerd door de
aanwezigen en het plan is om volgend jaar in juni weer een themadag te organiseren.
Vertegenwoordiging
Vanwege de expertise van de VHL leden is het van belang dat dit ook erkend en herkend wordt in
diverse gremia. Het bestuur acht het dan ook van belang dat de VHL goed vertegenwoordigd is in
het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen en overlegvormen en zal dat waar mogelijk stimuleren.
Verderop in dit verslag staat een overzicht
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Activiteiten van de werkgroepen
Difwerkgroep:
- Difboekje
o Bij de NVKC en NvVH bespreken dat het difboekje als richtlijn geaccordeerd wordt
o Bespreken of difboekje opgenomen wordt in NVKC app
o De NVKC heeft het difboekje als richtlijn geaccordeerd
o Het difboekje is online beschikbaar
Werkgroep hematologische referentie waarden:
- Hematologische referentie waarden bij kinderen
o Project afronden door beschikbare gegevens te inventariseren en op papier te
zetten.
o Het project is afgerond en gepresenteerd. De werkgroep wordt opgeheven.
Werkgroep flowcytometrie:
- Jaarplan opstellen en prioriteren
o Jaarplan opstellen en op te pakken zaken prioriteren zoals QC, calibraties, PMT
instellingen, afstemming fluorochromen, opleiding enz. vervolgens aanbevelingen
opstellen.
o De volgende drie aanbevelingen zijn opgesteld: Aanbeveling instellen PMT settings,
Aanbeveling keuze juiste fluorochroom en aanbeveling titratie MoAB conjugaat.
Inventarisatie van opmerkingen/ wijzigingen loopt t/m maart 2014.
Werkgroep Bloedtransfusie:
- Massaal bloedverlies
o Werken aan 1 protocol
o CBO prestatie indicatoren formulieren om te monitoren
- Werkgroep zorg activiteiten
o Gesprek gevoerd met DBC onderhoud
o Voorstel opstellen om bloedproducten en laboratorium werkzaamheden in de DBC
te krijgen
Werkgroep Hb pathie:
- Voorstel voor een nieuw protocol opstellen
Werkgroep stolling:
- Opzetten minisymposium NOAC’s tijdens ALV
o 18 juni 2013 heeft een minisymposium voor de leden plaatsgevonden.
Presentaties zijn beschikbaar via de VHL website http://www.devhl.nl/download/Verslag%20VHL%20ledenvergadering%2018%20juni%202013.pdf.
- Inventarisatie NOACs
o Een inventarisatie formulier is opgesteld en geplaatst op de VHL website
o De inventarisatie de komende jaren vervolgen
- Trombocyten functie testen onderzoek
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o

2013 is gebruikt als inventarisatie jaar middels een enquête. Er zijn 46 reacties
ontvangen, een mooi resultaat.

Werkgroep Techniek en logistiek:
- Harmoniseren organisatie regionale gebruikersraden
o Op 8 punten wordt er aan gewerkt om de organisatie van de regionale
gebruikersraden te harmoniseren, de werkgroep geeft advies waar dat gevraagd
wordt.
o Ook geeft de werkgroep voeding aan de LGR wat van daaruit weer verspreid wordt
naar de regio’s.

Publiciteit
VHL activiteiten:
- Nieuwe VHL website live
o Actuele agenda
o Artikel van de maand
o Actuele informatie als samenstelling werkgroepen, leden informatie, lopende
projecten, verslagen en presentaties
- VHL samenwerkingsprijs
o De prijsvraag is uitgeschreven en bekendgemaakt via de VHL website
o Bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de prijs vindt plaats op donderdag
16 januari 2014 tijdens het VHL/ PAOKC Cytometrie symposium.
- VHL/ PAOKC symposium cytometrie
o Organisatie van het symposium dat 16 januari 2014 in de jaarbeurs in Utrecht plaats
zal vinden
Congressen/ symposia:
- SSC/ ISTH:
o Presentatie Yvonne Henskens ‘LTA standardisation in the Netherlands’.
- 7th Dutch Hematology Congress:
o Op woensdag heeft Ellen Kuiper samen met Mars van ’t Veer en een 3e docent een
beenmerg Masterclass verzorgd.
o Op donderdag ochtend heeft er een VHL sessie plaatsgevonden gecombineerd met
“How I treat”.
- NVB:
o Samenwerking m.b.t casuïstiek sessies
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Externe contacten:
Beroepsverenigingen:
- Beheer richtlijn bloedtransfusie:
o De kerngroep beheer richtlijn bloedtransfusie werkt samen met 5
beroepsverenigingen zoals de chirurgie, interne geneeskunde, anesthesie en
gynaecologie.
- Richtlijn anti trombotisch beleid:
o Hier wordt aan gewerkt door de orde van medisch specialisten. An Stroobants,
Yvonne Henskens en Sjef van de Leur zijn hierbij betrokken.
- Flowcytometrie aanbevelingen:
o De VHL werkgroep flowcytometrie werkt hierbij samen met de Nederlandse
Vereniging voor Cytometrie (NVC).
Commissies:
- Nieuwe trombose richtlijn:
o An Stroobants en Yvonne Henskens participeren in deze commissie
- Richtlijn voor ketenzorg en trombose
o An Stroobants participeert in deze commissie
- Richtlijn benigne hematologie van de NVvH
o Gabriëlle Ponjee is hierbij aanwezig geweest
- Landelijke gebruikersraad (LGR):
o Renée Vossen is voorzitter van de LGR
- SKS/ SKML
o Chris Hackeng maakt deel uit van deze commissie

Interne organisatie:
De VHL:
- De VHL is een zustervereniging van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.
- De VHL is een dochtervereniging van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en
Laboratoriumgeneeskunde.
Het bestuur:
- Het bestuur van de VHL bestaat uit de volgende personen: Mw. dr. G.A.E. Ponjee (voorzitter),
Mw. Ir. H.A. Hendriks (secretaris), prof. dr. J.J. Zwaginga (penningmeester), Mw. dr. P.A.
Kuiper, Mw. dr. A.K. Stroobants, Mw. dr. Y.M.C. Henskens.
De werkgroepen:
- Onder een werkgroep wordt een groep van personen, leden van de VHL, verstaan die in
opdracht van het bestuur belast zijn met de uitvoering van een omschreven taak.
- Iedere werkgroep heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een lid.
worden gekozen.
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De huidige werkgroepen zijn :
o Werkgroep Bloedtransfusie: J. Slomp (voorzitter), C. Folman (secretaris), A. Castel, Y.
de Rijke, J. Soons, R. Vossen, J.J. Zwaginga.
o Werkgroep Diffen: T. Ermens (voorzitter), G. van de Berg, W. van Gelder, A. Mulder.
o Werkgroep Flowcytometrie: J. Ruinemans-Koerts (voorzitter), E. Kuiper-Kramer, J.
Leuvenink, F. Preijers (namens NVC), J. Slomp, E. van Wijk.
o Werkgroep Hb pathiën: K. Harteveld (voorzitter), H. Hendriks, A. Mulder, J. Slomp.
o Werkgroep Hemostase: A. Stroobants (voorzitter), Y. Henskens (secretaris), C.
Hackeng (SKS), D. van de Kerkhof, M. de Maat (NVTH), G. Ponjee (voorzitter VHL), E.
van Wijk, P. Deutz-Terlouw/ P. Verhezen (WHD). Subgroep
Trombocytenfunctietesten: C. Hudig.
o Werkgroep Techniek en Logistiek: H. de Wit, H. van Duijnhoven, C. Hudig, A. Leyte.

Financiën
Financieel overzicht 2013

Aan grote kostenposten is er € 6545,43 aan Rock = website organisatie en bestuursondersteuning, en
€ 3566 aan Vredenburg = jaarvergaderingen uitgegeven. De inning van contributie blijkt voor een
deel (+/-20%) moeizaam . Er is een verlies van € 8339,35 met een huidig saldo van € 14745,22
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Begroting 2014

Contributies worden 50 euro maar 130 inningen is mogelijk optimistisch; alleen door meer
‘vrijwillige’ ondersteuning van leden is de kostenpost bestuur ondersteuning te verminderen.

Conclusies en aanbevelingen:
De VHL heeft ten doel de kwaliteit van het hematologisch laboratoriumonderzoek te bevorderen. Het
afgelopen jaar heeft de VHL gewerkt aan deze doelen en zijn meerdere samenwerkingen met andere
organisaties die een gelijk of een verwant doel nastreven tot stand gekomen.
Met de in 2013 uitgevoerde activiteiten zoals het difboekje en het opstellen van richtlijnen &
aanbevelingen ten behoeve van het optimaal doen uitvoeren van hematologische bepalingen en
bloedtransfusie is er gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de hematologische laboratorium
diagnostiek. Middels een bijdrage aan of het organiseren van congressen/ symposia heeft de VHL een
rol gespeeld in de hematologische scholing en nascholing van klinisch chemici, laboratoriumartsen,
analisten en andere geïnteresseerden in hematologische laboratoriumdiagnostiek en
bloedtransfusie. Het initiëren van de samenwerkingsprijsvraag stimuleert de samenwerking tussen
klinisch werkzame specialisten en laboratoriumspecialisten op het gebied van hematologisch
laboratoriumonderzoek en bloedtransfusie.
Al met al weer een jaar met vele mooie initiatieven die in 2014 worden voortgezet.
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