HLA WERKGROEP NEDERLAND
De HLA werkgroep Nederland is een overlegorgaan van de Nederlandse laboratoria voor histocompatibiliteitsonderzoek en transplantatie immunologie. Zij stimuleert onderzoek, bewaakt de
kwaliteit ervan en bevordert nationale en internationale contacten met soortgelijke organisaties. De
HLA-WN is een sectie van de NTV en adviseert in deze hoedanigheid gevraagd en ongevraagd het
bestuur en de leden.
De HLA-WN heeft in 2014 tweemaal vergaderd, te weten op 16 april en 26 november, te Utrecht.
Belangrijke onderwerpen op de agenda waren:
 Accreditatie:
De medisch laboratoriumspecialisten werken samen met collega laboratorium-specialisten en De
Raad voor Accreditatie aan de overgang van de CCKL praktijkrichtlijn naar de ISO 15189 richtlijn.
Dit proces neemt enige jaren in beslag en kost veel tijd en energie van de laboratoria. Inmiddels
zijn de scopes aangeleverd voor transplantatieimmunologie Belangrijk punt voor de Nederlandse
weefsellaboratoria blijft de aansluiting bij de EFI en JACIE standards, inclusief het auditproces. Dit
wordt bewaakt vanuit de HLA-WN i.s.m. genoemde instanties en het College van Medisch
Immunologen.
 Landelijke studies:
Het Pro-care consortium, gefinancierd door de Nierstichting is formeel gestart in februari 2014.
Het betreft een grootschalige landelijke studie naar het belang van HLA antistoffen bepaald
middels solid phase technieken. Dit project is geïnitieerd - en wordt gecoördineerd door de
Utrechtse groep. Alle Nederlandse niertransplantatiecentra nemen deel. Het project zal 4 jaar in
beslag nemen en richt zich naast antistoffen ook op epitoopmatching.
 In het kader van het 25-jarig bestaan van de NTV en het 50-jarig bestaan van de NVVI is op 7
november door transplantatieimmunologen de jaarlijkse Federadag georganiseerd met als thema
“Transplantatie en Immunologie”. Federaprijzen gingen naar Profs. K. Wood and D. Sachs.
 In ditzelfde kader verscheen er een special issue van Transplant Immunology, met daarin bijdragen
van alle Transplantatiecentra op het gebied van de transplantatieimmunologie.
 In 2014 is binnen de HOVON formeel een HLA-werkgroep opgericht, met daarin vertegenwoordigers uit de HLA-WN en clinici uit de diverse centra. Deze groep houdt zich o.a. bezig met
het opstellen van richtlijnen t.a.v donorselectie bij allogene SCT.
 Nationale richtlijnen:
Bij de jaarlijkse review van de nationale richtlijnen zijn deze wederom unaniem hernieuwd
vastgesteld voor de duur van 1 jaar. Tevens zijn nieuwe ET richtlijnen besproken.
 Educatiedag:
De jaarlijkse HLA educatiedag vond plaats op 26 november in Utrecht (organisatie Spierings/Otten). Het thema dit jaar was “Allocatie”. Met zo’n 200 enthousiaste deelnemers vanuit
Nederland en België werd deze meeting wederom bijzonder goed bezocht.
 Deelname HLA-WN lid aan LONT:
De HLA-WN acht deelname aan het LONT overleg van groot belang. Tot op heden is daar nog
geen structureel bevredigende vorm voor gevonden. In 2015 zal wederom overleg met LONT en
het NTV bestuur hierover plaatsvinden.
 Dr. D. Roelen (Leiden) is benoemd tot EFI councillor.
 De HLA-WN heeft in 2014 onder grote dankzegging afscheid genomen van dr. K. Sintnicolaas, de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hij zal niet worden opgevolgd. Nieuw toegetreden als
lid zonder stemrecht zijn dr. W. Swelsen (Amsterdam), dr. J. van der Locht (Maastricht) en dr. A.
van der Meer (Nijmegen); dr. S. Heidt is toegetreden namens het ETRL.
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