
Verslag resumé tijdens de NVB dagen 
 
Locatie:  Reehorst vergadercentrum, Ede 
Datum:  Donderdag 21 mei 2015 
Tijdstip: 12.30 uur -13.00 uur  
 
Agenda 
 

 Uitslag ledenvergadering inzake het onderbrengen van het consortium bij de NVB. 

 Bijpraten geïnteresseerden die tot dusver niet aanwezig konden zijn. 
 
Verslag 
 
Groen licht 
Er is groen licht gegeven tijdens de algemene ledenraad vergadering van de NVB om het consortium 
als werkgroep bij de vereniging onder te brengen. 
 
Aanleiding en voortgang consortium 
De opzet en de gemaakte stappen in het opzetten van het consortium worden kort benoemd. 
 
Nieuw onderzoek 
Rutger Middelburg van de afdeling Clinical Transfusion Research van Sanquin geeft aan een nieuwe 
studie op te willen zetten. Voor dat hij het plan verder mag ontwikkelen moet hij van een aantal ziekenhuizen 

reeds weten of hier interesse voor is, vandaar dat hij zijn idee in een vroeg stadium vast uitzet.  
 
De studie is een nationale case control studie naar de oorzaken van bloedingen bij transfusie-afhankelijke 
trombocytopene hemato-oncologie patiënten. 
 
De reactie is positief. Wel is er meer behoefte aan detail over de precieze aanpak. Gezien de hematologische 

aard van het onderzoek zou het project ook via de werkgroep ‘supportive care’ van de HOVON 
stichting ingediend kunnen worden.  
 
Huishoudelijk reglement 
Nu het consortium een  werkgroep van de NVB is geworden kan een huishoudelijk reglement worden 
opgesteld, waarin een aantal zaken kunnen worden vastgelegd: 

- Behandeling van plannen: 
o Eisen waaraan een vergevorderd onderzoeksplan moet voldoen om besproken te 

worden.  
o Het stimuleren van op laagdrempelige wijze uitwisselen van mogelijke ideeën. 

- De organisatie met een ‘dagelijks bestuur’, waarbij de invulling een goede afspiegeling van de 
leden van het consortium vormt. 

- Hoe vaak er minimaal per jaar bijeen gekomen wordt.  
 
Volgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst zal gepland worden in de periode eind september/begin oktober.  Er is 
geen bestaand overleg waar makkelijk op aangesloten kan worden. Er is een voorkeur voor een 
bijeenkomt om 18 uur met soep en broodjes. Een eerste opzet voor het huishoudelijk reglement zal 
worden besproken. Tevens zal het eerste dagelijkse bestuur worden gekozen. 
 
Tot slot 
- Er zal een overzicht gemaakt worden van de lopende studies die onder het consortium vallen 

met de principal investigator.  



- Op de website van de NVB zal een plek voor het consortium komen. 
Actiepunten 
 
Plannen nieuwe datum 
Opstellen concept huishoudelijk reglement. 
 


