
 

International Haemovigilance Seminar 10 & 11 juli 2018  

 

Op 10 en 11 juli heeft in het 

Lowry Theatre in Manchester het 

18e Internationale Hemovigilantie 

Seminar (IHS) plaatsgevonden.  

 

De bijeenkomst werd geopend 

door de president van de IHN (International Hhaemovigilance Network), Dr. Erica 

Wood. De openingssessie was gewijd aan de pulmonale complicaties van 

bloedtransfusie. Jo Wiersum-Osselton (coördinator bureau TRIP) gaf een voordracht 

over TACO (transfusion associated circulatory overload), waarbij zij tevens uitleg gaf 

over stappen om de internationale definitie van TACO te reviseren. In dezelfde sessie 

bracht Alexander Vlaar (intensivist AMC) de laatste update over TRALI (transfusion 

related acute lung injury) en Chester Andrzejewski (University of Massachusetts 

Medical School, Baystate)  voegde een vrolijke noot toe met zijn meesterlijke verhaal 

over verschillende verschijningsvormen van TAD (transfusion associated dyspnea).  

 

Er waren vervolgens verschillende parallelsessies, waaronder één over veiligheid van 

bloeddonoren, waarin onder andere het onderwerp vermoeidheid na een bloeddonatie 

aan de orde kwam. Tijdens een sessie over de ontvangers van bloedproducten werden 

onderwerpen als acute pijn als transfusiereactie en effectiviteit van 

trombocytentransfusie na een hersenbloeding besproken.  

De volgende dag werd de parallelsessie over biovigilantie geleid door Arlinke Bokhorst 

(directeur bureau TRIP) waarin aandacht was voor biovigilantie in o.a. de VS en India. 

Er werd gesproken over pathogeen reducerende behandelingen en Nicolas Saadah 

(bureau TRIP) presenteerde een deel van zijn promotieonderzoek over de verschillen 

tussen het gebruik van fresh frozen plasma en solvent-detergent plasma in Nederland.  

De vierde parallelsessie werd voorgezeten door Martin Schipperus (voorzitter TRIP) 

waarbij up to date hemovigilantiecijfers vanuit de hele wereld werden gepresenteerd, 

o.a. China, Taiwan, Kroatië. Tevens toonde Lawrence Williams hoe hij bloedproducten 

distribueert in Rwanda met gebruik van drones. 

 

Plenair volgde er een presentatie van Professor Willem Ouwehand uit Cambridge UK 

over het genoom en big data en de potentiële toepassing van deze nieuwe methoden 

in het voorkomen van incompatibele transfusies in de toekomst.   

http://ihs-seminar.org/
http://ihs-seminar.org/


 

 

Paula Bolton-Maggs en Alison Watt van SHOT, het Britse hemovigilantiesysteem, 

gaven vervolgens een voordracht over het vóórkomen en voorkómen van fouten. 

Iedereen is vatbaar voor het maken van fouten, aandacht hebben voor de menselijke 

factoren en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op deze fouten, zou mogelijk 

kunnen helpen om het aantal te reduceren.  

 

Op de tweede dag werd het symposium afgesloten met de uitreiking van de IHN medal 

aan Paula Bolton Maggs en de IHN award aan Jo Wiersum-Osselton vanwege haar 

jarenlange inspanningen op het gebied van hemovigilantie en donorvigilantie in zowel 

binnen- als buitenland. Tijdens haar ‘award lecture’ benadrukte Jo dat we door samen 

te werken de hemovigilantie tot een hoger niveau kunnen brengen. Het IHN biedt ook 

een platform voor ondersteuning van gebieden in de wereld waar de beschikbaarheid 

van veilig bloed en/of bloedproducten niet vanzelfsprekend is, laat staan dat daar een 

goed werkend hemovigilantiesysteem beschikbaar is.  

 

Aansluitend vond op 12 juli het jaarlijkse SHOT symposium plaats, dé hemovigilantie 

dag in Engeland, waar het SHOT rapport 2017 werd gepresenteerd onder 

belangstelling van vele geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. SHOT is in 1996 

begonnen met het verzamelen van hemovigilantiegegevens.  

 

Enkele presentaties zijn terug te vinden via de 

website van de IHN.  

 

 

https://www.shotuk.org/events-2/annual-shot-symposium/
https://ihn-org.com/seminars/2018-manchester

