Verslag Consortium bijeenkomst
Locatie:
Datum:
Tijdstip:
Bijlage los:

Hoog Catharijne Utrecht
Maandag 12 oktober 2015
18.00 uur -19.30 uur
I) Format projectvoorstel
II) Slides presentatie Dorothea Evers over de R-fact studie
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Verslag
1) Opening
Martin Schipperus opent de vergadering.
2) Mededelingen
- Er is een akkoord met de Stichting ‘Vrienden van de NVB’ om de bijeenkomsten van het
consortium financieel te ondersteunen wat betreft de zaalhuur zodat deelname gratis blijft.
De precieze details moeten hierover nog worden door gesproken.
3) Verslag vorige keer
Er zijn geen opmerkingen bij het vorige verslag
4) Bespreekpunten: a) Huishoudelijk reglement
- Er is een huishoudelijk reglement opgesteld om de organisatie van het consortium vorm te
geven. Het reglement is ter feedback rondgestuurd aan alle leden, alvorens het ter
beoordeling aan het bestuur van de NVB wordt voorgelegd. Feedback is nog steeds welkom
en kan gestuurd worden naar Peter Kemper.
- Er zal een Dagelijks Bestuur zijn om de activiteiten van het consortium te coördineren.
o Het Dagelijks Bestuur heeft een wisselende samenstelling, omdat de zittingsduur
maximaal 4 jaar is (2x een periode van 2 jaar).
o Het Dagelijks Bestuur wordt benoemd door het NVB bestuur. Normaliter worden de
bestuursleden voorgedragen door de leden van het Consortium, maar gezien de
huidige opstartfase is Marian van Kraaij gevraagd om als eerste voorzitter op te
treden. Zij heeft een bestuur samengesteld waarin is getracht alle ziekenhuizen,
stakeholders en disciplines te laten vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat uit:
 Marian van Kraaij (Sanquin)
 Anske van der Bom (Sanquin/LUMC)
 Erik Beckers (MUMC)

-

 Karen de Vooght (UMCU)
 Jennita Slomp (MST Twente)
 Hans van Duijnhoven (Elkerliek ziekenhuis)
 Martin Schipperus (Haga)
 Peter Kemper (ambtelijk secretaris – Sanquin/UMCU)
De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het consortium zal worden toegevoegd aan het
bestuur van de NVB, de voorzitter hoeft dus niet een bestaand NVB bestuurslid te zijn.

4) Bespreekpunten: b) Logo consortium
- De prijsvraag rondom het logo is nog open.
- Het logo moet zorgen voor uitstraling zorgen. Kernwoorden zijn: Samenwerking,
bloedtransfusie en databases. Tevens moet het logo internationaal duidelijk zijn.
- Het moet wel simpel blijven. Mogelijk dat het beperkt moet worden tot de letters of een
acroniem, zonder dat het een bekende afkorting wordt (e.g. CBO).
5) Projecten: a. Ingediende projecten
- Het ingebrachte project van Rutger Middelburg tijdens de NVB dagen ligt inmiddels bij de
HOVON, wat als een beter startpunt werd gezien.
o In de toekomst moet advies vanuit het consortium worden voorgelegd aan alle
leden.
- Er is behoefte aan een overzicht van alle projecten die nu plaatsvinden. Dit zal
geïnventariseerd worden.
- De NVB website biedt een platform om het consortium en de onderliggende projecten onder
te brengen. Hier zal een vast format voor moeten worden vastge steld.
- Idealiter loopt al het onderzoek via het consortium:
o Ideeën kunnen met gelijkgestemden verder ontplooid worden;
o Lopende onderzoeken kunnen met elkaars medewerking sterker worden;
o Resultaten kunnen ook gedeeld worden ter inspiratie, maar het moet gee n
kennisinstituut worden.
- Alle leden worden opgeroepen om ideeën, voorstellen en lopende projecten aan te melden
bij Peter Kemper (p.kemper@sanquin.nl).
o Gebruik hierbij voor zover mogelijk het format uit het huishoudelijk reglement. Dit
format is tevens toegevoegd als bijlage bij dit verslag.
o Het mag ook gaan om projecten van mensen buiten het consortium. Ook deze
projecten zijn relevant om te inventariseren.
5) Projecten: b. Voortgang projecten
Ter inspiratie en als voorbeeld van een succesvolle samenwerking (zowel wetenschappelijk als
praktisch) binnen bloedtransfusie gerelateerd onderzoek heeft Dorothea Evers een presentatie
gegeven over de resultaten van de R-Fact studie. Meer informatie over deze studie kan worden
gevonden via: http://www.sanquin.nl/en/research/departments/clinical-transfusion-research/rfactstudy/). De slides zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
6) Rondvraag
- Binnen PROTON II wordt gewerkt aan een nationale bloedtransfusie data warehouse met
gekoppelde gegevens over donor, bloedproduct en de patiënt (transfusie, laboratorium en
diagnose). Vanuit Sanquin wordt op dit moment gewerkt om van dit project e en structurele
voorziening te maken. Het consortium kan ook een belangrijke rol spelen bij de structuur van
PROTON II. Dit kan een volgende keer besproken worden. Mogelijk dat er dan ook een
andere naam aan verbonden wordt.
- TRIP gaat, vermits de ziekenhuizen hiermee instemmen, ook gegevens leveren aan de
PROTON II data warehouse.

-

-

-

In principe mag bij de inventarisatie en de aanmelding van nieuwe voortellen alles ingediend
worden. Mogelijk dat er later een focus gelegd moet worden, maar daarvoor is het nu nog te
vroeg.
o Ook AIO’s kunnen hun ideeën inbrengen.
o Inventariseren en aanmelden kan tot doel hebben om elkaar te informeren, maar
ook om nieuwe ideeën te ontwikkelen om samen te werken.
o Iedere afzonderlijke analyse hoeft niet besproken te worden.
o Mogelijk kunnen wel problemen worden besproken, al kan dat ook via het forum van
de NVB website.
De bijeenkomsten van het consortium moeten worden afgestemd op de deadlines van
relevante subsidierondes. Dan kan hier optimaal naar toegewerkt worden.
Recentelijk zijn alle vragen en onduidelijkheden die op dit moment spelen rondom de CBO
richtlijn geïnventariseerd. Deze vragen zouden ook een goed vertrekpunt kunnen vormen
voor onderzoek dat binnen het consortium kan worden geïnitieerd.
o Mogelijk dat Hans Soons weet wie dit overzicht heeft.
o Dit overzicht zou ook op de website kunnen komen.
Het is ook belangrijk om te weten wat er wordt verzameld, bijvoorbeeld bij PROTON II en Rfact.

7) Sluiting

Actiepunten
Nummer Omschrijving
Deadline
001
Aanmelden lopende projecten (ook andermans
projecten) bij Peter Kemper
002
Achterhalen overzicht van vragen bij de CBO
richtlijn

Wie
Allen
Peter Kemper

