
 

 

 
HLA WERKGROEP NEDERLAND  
 

De HLA werkgroep Nederland is een overlegorgaan van de Nederlandse laboratoria voor 
histocompatibiliteits-onderzoek en transplantatie immunologie. Zij stimuleert onderzoek, bewaakt de 
kwaliteit ervan en bevordert nationale en internationale contacten met soortgelijke organisaties. De 
HLA-WN is een onafhankelijke sectie van de NTV en adviseert in deze hoedanigheid gevraagd en 
ongevraagd het bestuur en de leden. 
 
De HLA-WN heeft in 2018 tweemaal vergaderd, te weten op 19 april en 31 oktober, respectievelijk te 
Utrecht en Leiden. 
 
Belangrijke onderwerpen op de agenda waren: 
 

• Nationale richtlijnen: 
Bij de jaarlijkse review van de nationale richtlijnen voor solide orgaantransplantatie zijn deze bijgesteld 
en hernieuwd vastgesteld voor de duur van 1 jaar.  
 

• Dr. E. Spierings (UMC Utrecht) en Dr. S. Heidt (ETRL, Leiden) zijn de organisatoren van de 
internationale immunogenetica en histocompatibility workshop (IHIWS) en het 35ste European 
Immunogenetics and Histocompatibility Conference in 2021 te Amsterdam. 
 

• Educatiedag: de jaarlijkse NTV-HLA educatiedag vond plaats op 1 november in Leiden. Met bijna 200 
enthousiaste deelnemers vanuit Nederland en België werd deze meeting wederom bijzonder goed 
bezocht. De deelnemers konden kiezen tussen 3 interactieve workshops waar discussie werden 
gevoerd onder leiding van senior analisten met veel ervaring op de onderwerpen van de workshops. 
 

• Landelijke studies: 
2018 was het laatste jaar van het PROCARE consortium, gefinancierd door de Nierstichting en 
gecoördineerd door de Utrechtse groep (Otten), is een grootschalige landelijke studie naar het belang 
van HLA antistoffen bepaald middels solid phase technieken. Dit consortium is een mooi voorbeeld 
van samenwerking tussen clinici en de HLA laboratoria van Nederland en heeft geleid tot een groot 
aantal uitkomsten welke heeft geresulteerd in een aantal manuscripten. De beoordeling van het 
consortium was ook erg positief en mede daarom was het flinke tegenvaller dat het vervolg op deze 
samenwerking, PROCARE2, niet werd gehonoreerd door de Nierstichting Nederland (NSN). Omdat ook 
de Nierstichting inziet dat het van belang is om de opgezette infrastructuur van samenwerking en 
dataverzameling te behouden zal er nog een gesprek gaan plaatsvinden om te kijken of er financiering 
mogelijk is vanuit de NSN gezamenlijk met geld van VWS. 
 

• In 2018 heeft de HOVON HLA-werkgroep  de consensus richtlijn voor donorselectie bij allogene SCT 
afgerond en  de finale versie van deze richtlijn voorgelegd aan de HOVON en aan de HLA-WN. De 
werkgroep heeft Arnold van der Meer als secretaris aangesteld en bedankt Eric Spierings voor zijn inzet 
de eerste jaren van deze werkgroep. De werkgroep is in 2018 ook doorgegaan met de richtlijnen voor 
de donorselectie met de focus op haplotype gematched donoren. 
 

• De HLA-WN is betrokken bij de door het LONT opgestelde nationale richtlijnen rondom 
niertransplantatie. 
 

• Om de samenwerking tussen de Nederlandse Transplantatie Stichting en de HLA laboratoria te 
formaliseren middels een nieuw contract is er door de HLA laboratoria  een uitvoerige en gezamenlijke 
analyse gedaan van welke verrichtingen er nodig zijn in geval van solide orgaantransplantatie. Deze  



 

 

analyse welke in 1993 voor het laatst zo grondig was gedaan is nadrukkelijk afgestemd met de clinici 
vanuit het LONT en LOTTO. Helaas kunnen  aangepaste “bepalingspakketten” nog niet toegepast 
worden omdat de benodigde financiën nog ontbreken; de NTS begroting was reeds vastgesteld en het 
contract voor 2019 tussen de NTS en VWS was al getekend. De pakketten zullen als uitgangspunt 
dienen voor toekomstige overeenkomsten tussen NTS en de HLA laboratoria.  
 
 


