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Dankzij de scholingsbeurs van de Nederlandse Transplantatie Vereniging was het voor mij mogelijk
om het 9de congres van de International Pediatric Transplant Association (IPTA 2017) te Barcelona bij
te wonen.
Elke twee jaar organiseert de IPTA een internationaal congres waar experts op het gebied van
transplantatie onderzoek bij kinderen samen komen om kennis uit te wisselen. Het is een echt
klinisch congres wat het voor mij als apotheker extra leuk maakte om hier een presentatie te mogen
houden over de kinetiek van tacrolimus vlak na niertransplantatie. Wat eigenlijk direct opviel was de
gemoedelijke sfeer op het congres. Dit maakte de pauzes, poster sessies en netwerk events tot
mooie gelegenheden om kennis te maken met internationale collegae.
Alle aspecten van orgaan donatie en transplantatie chirurgie bij kinderen zijn aan bod gekomen. Er
waren vaak sessies tegelijk waardoor ik keuzes moest maken tussen het bijwonen van verschillende
sessies. Hierbij heb ik gekozen om zo veel mogelijk naar immunosuppressiva sessies te gaan
aangezien mijn promotie onderzoek gaat over de farmacokinetiek van tacrolimus. Deze sessies
waren over het algemeen erg interessant en leerzaam. De plenaire sessies waren vaak algemener en
hebben mijn blik verruimd. Ik weet nu beter welke problemen er momenteel spelen bij
transplantaties bij kinderen. Vooral de maatschappelijke sessies waren een eye opener. Daarnaast
heb ik uiteraard ook de sessies van de Nederlandse collegae bijgewoond. Mooi om te zien dat we op
een specialistisch internationaal congres goed vertegenwoordigd waren.
Op de tweede dag vond de sessie “Immunosuppression I” plaats waarin ik zelf mocht presenteren.
Vlak van tevoren werd ik toch wel nerveus aangezien alle andere sprekers van de sessie professoren
waren op indrukwekkende plekken zoals Harvard Medical School of Cedars-Sinai Medical Center. Ik
had de presentatie echter geoefend voor de vakgroep voor vertrek dus vol goede moed ben ik het
podium opgestapt. De presentatie ging goed en het was een enorm mooie ervaring om op een
internationaal congres te mogen spreken. Ik heb er van genoten en hoop het vaker te mogen mee
maken. Er werden na afloop kritische vragen gesteld en de rest van het congres zijn er mensen naar
me toe gekomen om een praatje te maken over ons onderzoek. Het is leuk, maar vooral ook nuttig
om met mensen van verschillende disciplines te sparren over ons onderzoek.
Een take home message is dat de Modigraf suspensie bioequivalent is aan Prograft, en dat de
omzetting 1:1 kan plaatsvinden. Wel heeft 30% in het daaropvolgende jaar een dosis wijziging nodig.
Een ander take home message is dat de North American Pediatric Renal Trials and Collaborative
Studies (NAPRTCS) een website met invulvelden gaat maken waarop je voor jouw specifieke patiënt
gegevens kunt vinden over overleving, complicaties, behandel strategieën etc.
Samenvattend was het een leerzaam en nuttig congres. Graag wil ik de Nederlandse Transplantatie
Vereniging bedanken voor de mogelijkheid om dit congres bij te wonen.

