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Voorwoord
De VHL heeft ten doel de kwaliteit van het hematologisch laboratoriumonderzoek in alle aspecten te
bevorderen. Het afgelopen jaar heeft de VHL weer gewerkt aan het uitdragen van dit doel .
In 2014 zijn diverse werkgroepen weer druk doende geweest met het opstellen van aanbevelingen
ten behoeve van het optimaal doen uitvoeren van hematologische bepalingen. Op deze wijze is er
samengewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de hematologische laboratorium diagnostiek.
Middels het organiseren van en bijdragen aan symposia heeft de VHL ook dit jaar weer een rol
gespeeld in de hematologische scholing en nascholing van klinisch chemici, laboratoriumartsen,
analisten en andere geïnteresseerden in hematologische laboratoriumdiagnostiek en
bloedtransfusie. Met name het door onszelf georganiseerd VHL/PAOKC symposium Cytometrie was
een groot succes. De eerste uitreiking van de VHL samenwerkingsprijs was een mijlpaal in onze
geschiedenis en onderschrijft volledig onze doelstelling van samenwerking . Verder is het mogelijk
gebleken om de belangstelling voor de VHL te doen groeien. Er is een continue goede attendance bij
onze ledenvergaderingen en we hebben weer nieuwe bestuursleden mogen installeren. Leden van
de VHL worden vaker betrokken bij de opstelling van multidisciplinaire richtlijnen.
Al met al was 2014 een jaar met vele mooie initiatieven die in 2015 worden voortgezet.

Namens het VHL bestuur,
Gabriëlle Ponjee, voorzitter

2

Activiteiten van het bestuur
VHL leden vergaderingen
Ook het afgelopen jaar zijn er een 3-tal leden vergaderingen geweest met een huishoudelijk
en wetenschappelijk gedeelte. Alle 3 vergaderingen werden met een goede belangstelling
bezocht. Tijdens de vergadering van juni werd er een minisymposium georganiseerd met als
thema de ROTEM. Zes collegae hielden een korte voordracht over hun ervaringen met de
ROTEM. Er werden 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.

Samenstelling bestuur
Het bestuur is in 2014 bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden en taakverdelingen
binnen het bestuur. Ellen kuiper heeft aangegeven te willen stoppen met haar bestuurswerk.
Behalve het VHL bestuur zit zij ook in het bestuur van de NvVH en in de programmacommissie van
het DHC. Bij goede opvolging zal Gabrielle ook stoppen met de programmacommissie. Verder wil zij
het contact met landelijke werkgroep benigne hematologie overdragen.
In november is Ellen definitief afgetreden en zijn er een drietal nieuwe bestuursleden geïnstalleerd.
We bedanken haar nogmaals voor haar inzet en diensten voor de VHL.
Voor het bestuur van de VHL hebben een 3- tal collegae zich aangemeld: Imke Munnix, Andre Mulder
en Jennita Slomp. Imke zal de contactpersoon zijn voor de landelijke werkgroep benigne
hematologie; Andre wordt lid van de programmacommissie en Jennita wordt voorgedragen als
toekomst lid van de NvVH. Wij wensen onze nieuwe bestuursleden veel succes.
VHL/PAOKC symposium hemocytometrie.
Het VHL/PAOKC symposium hemocytometrie, gehouden op 16 januari in de jaarbeurs te Utrecht,
was een groot succes. Er waren 200bezoekers, waarvan de helft klinisch chemicus en de andere helft
analist. De voordrachten waren inspirerend en er was volop discussie vanuit de zaal. Aan het slot van
het symposium is de eerste VHL samenwerkingsprijs uitgereikt. Deze prijs ging naar de inzending van
HemoBase, een hemato-oncologisch EPD . Op de VHL-website zijn foto’s van dit evenement
geplaatst.
Dutch Hematology Congres
Zoals inmiddels gebruikelijk heeft de VHL het donderdagochtendprogramma ingevuld op het DHC
congres in Papendal. De voordrachten bestonden wederom uit duo presentaties vanuit
laboratorium en kliniek. De onderwerpen waren onder andere ijzerstapeling en CML.
Richtlijn antitrombotisch beleid
Namens de NVKC en VHL zitten An Stroobants en Yvonne Henskens in deze commissie ingesteld
door de FMS. 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
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vertegenwoordigd is in het opstellen van multidisciplinaire richtlijnen en overlegvormen en zal dat
waar mogelijk stimuleren
Omniplasma
Er is veel onrust geweest over de introductie van omniplasma. Oa de prijs was een probleem. Het
VHL bestuur heeft namens haar leden een oproep gedaan aan Sanquin om haar eea wederom in
overweging te nemen.
Registratie van de VHL als Vereniging
In het beleidsplan 2014 was opgenomen om de juridische mogelijkheden te onderzoeken om de VHL
te registreren als Vereniging. Er is een verkenningsronde geweest met een notaris en tijdens de
ledenvergadering in 2015 zal een definitieve keuze gemaakt worden.
Werkgroepen en commissies
In het volgende deel van het verslag zullen de verschillende werkgroepen van de VHL een korte
samenvatting geven van hun activiteiten in 2014.
VHL website
De VHL website geeft uiteenlopende informatie zoals een actuele agenda, artikel van de maand en
actuele informatie als samenstelling werkgroepen, leden informatie, lopende projecten, verslagen en
presentaties. De website wordt mede up to date gehouden door Rock consultancy.

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 FMS 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
4

-

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 sub vereniging van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie.
- De VHL is een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en
Laboratoriumgeneeskunde.
Het bestuur:
- Het bestuur van de VHL is een bestuurscommissie van de Nederlandse Vereniging voor
Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde bestaande 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. I Munnix, Mw. dr. A.K. Stroobants, Mw. dr. Y.M.C. Henskens, Mw.
dr. J. Slomp, dr. A.B. Mulder.
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. Zij
worden gekozen.
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Activiteiten van de werkgroepen
Samenstelling:
o
o
o
o

o
o

Werkgroep Bloedtransfusie: J. Slomp (voorzitter), C. Folman (secretaris), Y. de Rijke,
J. Soons, J.J. Zwaginga, A. van Gammeren.
Werkgroep Flowcytometrie: J. Leuvenink (voorzitter), E. Kuiper-Kramer, , F. Preijers
(namens NVC), J. Slomp, E. van Wijk, J Ruinemans-Koerts.
Werkgroep Hb pathiën: K. Harteveld (voorzitter), G. Ponjee, H. Hendriks, A. Mulder,
J. Slomp.
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.
Werkgroep morfologie: T. Ermens (voorzitter), J. Leuvenink, A. Mulder, I. Munnix, J.
Slomp
Werkgroep Techniek en Logistiek: D. Horbach, H. de Wit, H. van Duijnhoven, C.
Hudig, A. Leyte.

Werkgroep morfologie
De werkgroep morfologie heeft de volgende punten onder hoede:
Het verder uittesten van digitale microscopie voor QC doeleinden
- Het opzetten van een landelijke enquete inzake beenmergdiagnostiek
- Het brainstormen over andere zaken die wij als werkgroep kunnen oppakken (ontwikkelen
richtlijn, consultfunctie etc.).
Tijdens de ledenvergadering van november heeft Ton Ermens een voordracht gehouden over digitale
beenmerg rondzendingen.

Werkgroep flowcytometrie
-

In 2014 is de aanbeveling kwaliteit, training personeel opgesteld en naar het bestuur van
de NVC en VHL gestuurd.
De aanbeveling compensatie spectrale overlap is gereed en gaat binnenkort naar de
besturen.
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-

De e learning komt binnenkort op de ESCCA website.
In de november vergadering van de VHL wordt door de flowcytometrie commissie een
minisymposium georganiseerd

Werkgroep Bloedtransfusie
- Bijdrage invulling NVB symposium.
o VHL heeft 2 sessies van 1,5 uur ingevuld:
 Laboratoriumdiagnostiek/ Casuïstiek sessie I, MBO-HBO, Casuïstiek sessie
Immunohematologie : “Verrassende reacties na transfusie”. Moderatoren:
Claudia Folman en Hans Soons.
 Laboratoriumdiagnostiek/ Casuïstiek sessie II, MBO-HBO, Casuïstiek sessie
Immunohematologie: "Onderzoeksverrassingen". Moderatoren: Jennita
Slomp en Jaap Jan Zwaginga.
- Massaal bloedverlies
o Betrokkenheid CBO prestatie indicatoren formulieren om te monitoren en ter
interpretatie.
- DOT/DBC systematiek
o Bijdrage aan het in kaart brengen laboratoriumactiviteiten bij bloed transfusie.
Werkgroep Hb pathie
- Heeft in 2014 gewerkt aan:
- 1-aan de hand van internationaal geaccepteerde EMQN richtlijnen voor hemoglobinopathie
diagnostiek (gepubliceerd Traeger-Synodinos et al., Eur J of Human Genetics 2014, Jul 23,
131 [ahead of print] ) een Nederlandse standaard opstellen
- 2- flow-charts die zijn ontworpen voor de VHL leden t.b.v. beter onderscheidt tussen alfa-,
beta-thalassemie defecten en combinaties beschikbaar stellen op de VHL website
- N.a.v. punt 1. Dit is nog niet verwezenlijkt in 2014. Het streven is wel voor oktober een
conceptversie klaar te hebben, uitgaande van de in 2013 gepresenteerde flow-charts. Ik zal
daartoe de aanzet geven.
- n.a.v. punt 2: de flowcharts zijn gepresenteerd in de VHL vergadering en er zijn
aanbevelingen ter beschikking gesteld aan de leden via de website

Werkgroep stolling
Richtlijn ontwikkeling:
- Het opstellen van de richtlijn antitrombotisch beleid met een werkgroep van de Orde van Medisch
Specialisten in samenwerking met het Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS). In 2014 is de
eerste versie van deze richtlijn geschreven.
- Commentaar geleverd namens NVKC/VHL op de op verzoek van VWS geschreven LSKA richtlijn
Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA)richtlijn (april 2014).
- Commentaar geleverd namens NVKC/VHL op Nederland Huisartsen Geneenschap (NHG)-Standaard
Diepe veneuze trombose en longembolie (april 2014).
- Commentaar geleverd namens NVKC/VHL op Richtlijn Neuraxisblokkade en Antistolling van de
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) in samenwerking met het KIMS (augustus 2014).
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Harmonisatie van trombocyten functietesten:
Er wordt gestreefd naar een uniforme manier van werken in Nederlandse klinisch chemische
laboratoria met als doel gestandardiseerde reproduceerbare uitslagen van trombocyten funktie
testen. De focus lag in 2014 op licht transmissie aggregometrie en dit heeft geleid tot de poster:
Henskens Y, Verhezen P, van Wijk E, Hudig C, Stroobants AK, van de Kerkhof D. Evaluation of light
transmission aggregometry (LTA) procedures ans variations between laboratories in the Netherlands.
Poster SSC Milwaukee, juni 2014. SSC14-1187.
D-dimeer bepaling:
- Onderzoek naar de variatie in D-dimeertesten heeft inzicht gegeven in de verschillen in reagentia en
calibraties.
- Er kwam vanuit de VHL een verzoek tot harmonisatie van eenheden voor de D-dimeer bepaling. Dit
is besproken en wordt vorm gegeven door een locale aanpak in de regio Limburg, waarna aan de VHL
een voorstel gepresenteerd wordt.
Deelname aan symposia:
Het deelnemen aan de organisatie van het NVTH symposium en niet laten samenvallen van dit
symposium met het NVKC voorjaarscongres. Dit heeft geresulteerd in het mogen invullen van een
VHL sessie aan het eind van de AIO cursus en het begin van het symposium in 2015.

Werkgroep Techniek en logistiek
De werkgroep techniek & logistiek is een werkgroep van de landelijke gebruikersraad (LGR) van
Sanquin. De activiteiten van de werkgroep hangen dan ook sterk af van wat er uit deze
gebruikersraad wordt aangedragen.
- 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.
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Financiën
Financieel overzicht 2014
Jaarrekening SKHL 2014
datum

Uitgaven

Inkomsten

08-01-14

Saldospaarrekening

08-01-14

Saldo rekening

14-01-14

€ 508,20 Rock dec 2013

28-01-14

€ 500,00 Hemobase- prijs !!

10-02-14

€ 508,20 Rock jan
€ 1.064,00 Vredenburg

06-03-14

€ 50,00 Zilverstone artdesign

12-03-14

€ 10,50 Zilverstone artdesign

10-03-14

€ 338,80 Rock februari

22-04-14

€ 24,08 Yourname

29-04-14

€ 24,13 RC betalingsverkeer

29-04-14

€ 24,08 Yourname dubbel…?

02-06-14

€ 423,50 Rock mei

30-06-14

€ 1.054,00 Vredenburg juni 2014

01-07-14

AZL ???

03-07-14
29-07-14

€ 4.371,50

€ 24,54 RC betalingsverkeer

10-02-14

18-02-14

€ 10.373,72

€ 70,00

€ 423,50 Rock juni
€ 28,91 RC betalingsverkeer

04-08-14

€ 423,50 Rock maart

04-08-14

€ 423,50 Rock april

04-08-14

€ 423,50 Rock juli

08-09-14

€ 423,50 Rock aug
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06-10-14
29-10-14

€ 423,50 Rock sept
€ 30,10 RC betalingsverkeer

03-11-14

€ 423,50 Rock oktober

01-12-14

€ 913,00 Vredenburg

15-12-14

€ 423,50 Rock november

contributie 35,14* x 35 en 83 x 50

08-01-2014 tot 30-12-2014

01-01-14

rente spaar

€ 69,74

30-12-14

€ 9.391,96 Saldospaarrekening

30-12-14

€ 1.958,96 Saldo rekening

Totaal

€ 5.380,00

€ 20.264,96

€ 20.264,96

uitgaven en inkomsten

€ 8.914,04 3394,30 verlies

€ 5.519,74

saldo nu en saldo vorig

€ 11.350,92 3394,30 verlies

€ 14.745,22

*2 personen hebben 20 ipv 35 euro voor 2013 betaald
Aan grote kostenposten zijn +/- € 7370 Rock = website organisatie en bestuursondersteuning, en +/€ 3030 aan Vredenburg = jaarvergaderingen uitgegeven. De inning van contributie blijkt voor een
deel moeizaam met 123 leden 2013 betaald (waarvan 37 in 2014) en nu 83 leden voor 2014; er zal
nog een aanmaning uitgaan. Er is een verlies van € 3394,30 met een huidig saldo van € 11350,92

Concept begroting VHL 2015

3x Jaarvergaderingen Vredenburg a € 1100

3300

ondersteuning obv 2 uur/ mnd + incidenteel

3040

VHL prijs € 500 /jaar

250

representatie/ onvoorzien

500

Totaal

7090

10

contributie obv 100 x €50

5000

Symposiumwinsten

3000

totaal

8000

Plus

910

Jaarrekening SKHL 2015
datum
07-01-14

Uitgaven

Inkomsten
Saldospaarrekening

08-01-14
14-01-14
28-01-14

Saldo rekening

€ 24,54 RC betalingsverkeer
€ 500,00 Hemobase- prijs !!

10-02-14

€ 508,20 Rock jan
€ 1.064,00 Vredenburg

06-03-14

€ 50,00 Zilverstone artdesign

12-03-14

€ 10,50 Zilverstone artdesign

10-03-14

€ 338,80 Rock febru

22-04-14

€ 24,08 yourname

29-04-14

€ 24,13 RC betalingsverkeer

29-04-14

€ 24,08 yourname dubbel…?

02-06-14

€ 423,50 Rock mei

30-06-14

€ 1.054,00 Vredenburg juni 2014

01-07-14

AZL ???

03-07-14
29-07-14
04-08-14

€ 4.371,50

€ 508,20 Rock dec 2013

10-02-14

18-02-14

€ 10.373,72

€ 70,00

€ 423,50 Rock juni
€ 28,91 RC betalingsverkeer
€ 423,50 Rock maart
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04-08-14

€ 423,50 Rock april

04-08-14

€ 423,50 Rock juli

08-09-14

€ 423,50 Rock aug

06-10-14

€ 423,50 Rock sept

29-10-14
03-11-14

€ 30,10 RC betalingsverkeer
€ 423,50 Rock oktober

08-01-2014 tot 7-11-2014

contributie 37x35,76 x 50

01-01-14

rente spaar

07-11-14

€ 10.443,46

Saldospaarrekening

07-11-14

€ 1.958,96

Saldo rekening

Totaal

€ 5.095,00

€ 19.979,96

€ 69,74

€ 19.979,96

uitgaven en inkomsten

€ 7.577,54 2342,80 verlies

€ 5.234,74

saldo nu en saldo vorig

€ 12.402,42 2342,80 verlies

€ 14.745,22

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