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Het 19e congres van de European Society of Organ Transplantation (ESOT) werd gehouden van 15-18
september 2019 in Kopenhagen, Denemarken. Dit was de eerste editie van het ESOT waar ik aan
deel had genomen. Het overkoepelde thema van deze editie was “inspiring minds, driving progress”.
Dit kon je duidelijk merken aan de nadruk die werd gelegd bij onderwerpen zoals machine perfusie,
Omics technologieën en nieuwe genetische technieken.
Dit grootste transplantatie congres ter wereld werd goed bezocht door de onderzoekers van mijn
centrum, het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), en was een uitstekend moment om
ideeën uit te wisselen en contacten op te leggen. Het vond plaats in het mooi Bella Centre, net
buiten het bruisende centrum van Kopenhagen.
Het programma was goed gevuld met (full en brief) oral presentaties, poster presentaties en focus
groepen. Er was erg veel keus, waar veel verschillende onderwerpen aan bod kwamen zodat er voor
iedereen genoeg interessants te horen was. Ik heb zelf een full oral presentatie gegeven, wat
betekende dat ik in 5 minuten de belangrijkste resultaten van mijn onderzoek over moest brengen
aan het publiek. Mijn presentatie ging over mijn bevindingen dat een oudere donor (boven de 50
jaar) niet perse voor een slechtere uitkomst zorgt bij kinder ontvangers.
Ik ben zelf naar veel sessies geweest waar “donor organ allocation” centraal stond, aangezien mijn
eigen onderzoek binnen deze categorie valt. Er waren, naar mijn vreugd, veel van deze sessies, en
heb daardoor veel inspiratie op kunnen doen van presentaties van anderen.
Naast de “abstract-driven” presentaties waren er ook grotere plenaire sessies te bezoeken, waar
‘algemene’ en meer ‘hot’ onderwerpen besproken werden. Ik ben zelf na al deze plenaire sessies
geweest, waarbij vooral de eind ceremonie me goed bij blijft. Hier werden onder andere
perspectieven over de toekomst van orgaan transplantatie besproken, en mochten we zelf stemmen
wat wij vonden dat centraal staat in de ontwikkeling de komende 20 jaar.
In conclusie, het ESOT 2019 in Kopenhagen heeft me geïnspireerd en gemotiveerd om mezelf verder
te ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel beter een beeld van wat de stappen vooruit zijn in het kader
van orgaan transplantatie. Ik wil graag de Nederlandse Transplantatie Vereniging bedanken voor de
bijdrage die zij geleverd heeft aan mijn bezoek aan het ESOT congres 2019.

