ESOT 24-27 September 2017 - Barcelona
Beste lezer,
Eind september 2017 vond het ESOT congres plaats in Barcelona, Spanje. Met genoegen heb ik van u een
NTV scholingsbeurs toegekend gekregen zodat ik aan dit congres kon deelnemen. Hiernavolgend leest u het
verslag van dit congres.

Zondag 24 September werd het congres geopend met een plenaire sessie “Big Bang in Transplantation”.
Deze sessie, die geleid werd door J.M. Grinyo en V. Papalois concentreerde zich vooral op de belangrijkste en
verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van transplantatie.
Vervolgens ben ik naar een ‘brief-oral’ sessie gegaan op het gebied van Cultural, psychosocial and policy
challenges in transplantation. In deze sessie werd stil gestaan onder andere over de invloed van religie,
economische crises en psychologische factoren op transplantatie. Tevens werd hier werk gepresenteerd
waar ik aan mee heb gewerkt; Educational Interventions Expanding the Living Kidney Donor Pool.
Aansluitend was er een netwerkborrel gepland.
De ochtend van 25 september stonden enkele brief oral sessies centraal. In de middag heb ik een workshop
bijgewoond over de nieuwe EPAT-tool voor psychosociale screening van potentiële donoren. Een
interessante workshop waarin de eventuele implementatie van de tool in verschillende landen werd
besproken. Erg leerzaam om verhalen te horen vanuit verschillende landen hoe zij eventuele psychosociale
screening hebben georganiseerd. Mijn bijdrage hierin was onmisbaar als klinisch psycholoog en ontwikkelaar
van de concepten van de tools kon ik potentiele gebruikers van de tool goed van klinische informatie
voorzien en derhalve het gebruik ervan promoten ter verbetering van de zorg voor potentiële orgaan
donoren en vooruitgang van onderzoek op dit gebied.
Dinsdag 26 september begon vroeg met een sessie over Living Kidney Donation. Daarna volgde enkele
parallelle sessies over uiteenlopende onderwerpen, zoals ethiek en psychosociale zorg voor donoren en
ontvangers. In de avond heb ik zelf een presentatie gegeven getiteld Mental Disorders Among Unspecified
Donors, waarin ik de resultaten van ons onderzoek heb gepresenteerd. Een interessante discussie volgde
over hoe andere landen dit hebben georganiseerd.
Woensdag 27 september was een korte dag. De dag begon met een state of the art sessie, waarin er
gesproken werd over hoe men de potentiële donor pool kunnen vergroten. The focus lag vooral op
innovatieve benaderingen en de risico’s die deze benaderingen met zich mee brengen. Het congres werd
afgesloten met een plenaire sessie over leiderschap in transplantatie. Naast een overzicht van een zeer
geslaagd ESOT, werd er ingegaan op de leiderschap in transplantatie en op veelbelovende ontwikkelingen op
het gebied van transplantatie.
Naast het zeer leerzame congres, was het in Barcelona ook zeer goed toeven.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bereid tot nadere informatie verblijf ik.
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