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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 2008 tweemaal vergaderd, te weten op 6 maart en 4 november, te Utrecht en 
Amsterdam. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren:  
 
Integratie Medische en Transplantatie Immunologie (CMI-CTI)– gezamenlijke opleiding 
In 2008 is in nauw overleg met de medisch immunologen hard gewerkt aan de voorgenomen fusie van 
de conventen medische immunologie en transplantatie-immunologie. Een door de commissie 
integratie CMI-CTI opgestelde discussienota met betrekking tot de vormgeving van de fusie is in beide 
gremia besproken en de hierin genoemde voorstellen zijn geaccepteerd. In december heeft het 
bestuur van de NVVI, gehoord hebbende de ALV besloten tot formele fusie, waarbij de term medisch 
immunoloog officieel als naam wordt gehandhaafd. Tevens is besloten tot sluiting van het register 
transplantatie-immunologie en erkenning en registratie van de transplantatie-immunologen als 
medisch immunoloog.  
Daarnaast is het nieuwe gezamenlijke opleidingsformat erkend op grond waarvan inmiddels meerdere 
medisch immunologen worden opgeleid.  
Zoals eerder vastgesteld heeft deze ontwikkeling geen impact op de vorm en functie van de HLA-WN 
als sectie van de NTV.  
 
Voortgang Federatie Medisch Laboratoriumspecialisten i.o.: 
In 2008 is de Stichting Federatie Medisch Laboratoriumspecialisten officieel opgericht. De 
transplantatie-immunologen maken als 1 van de 6 partners deel hiervan uit. Na de fusie CMI-CTI zal 
bezien worden hoe de vertegenwoordiging vorm te geven. Gezamenlijke activiteiten hebben inmiddels 
geleid tot een kwaliteits- en managementcursus, terwijl een themanummer “Transplantatie 
Immunologie” in het tijdschrift voor Klinische chemie en Laboratoriumgeneeskunde is verschenen(jan 
2009), vormgegeven vanuit de HLA-WN.  
 
Landelijke studies: 
Er zijn  2 landelijke studies geïnitieerd gericht op antistofscreening: 1) de klinische relevantie van niet 
complement fixerende HLA antistoffen bij getransplanteerde AM patiënten en 2) de ontwikkeling / 
validatie van endotheel-kruisproeven 
Beide studies bevinden zich in de analysefase. 
 
Accreditatie: 
Er wordt vanuit de HLA-WN actief gestreefd naar afstemming tussen accrediterende instanties 
(JACIE,EFI,CCKL), om onnodige bureaucratie te vermijden. Gesprekken zijn gaande met 
vertegenwoordigers van de betrokken gremia. 
 
Calamiteitenplan:  
De HLA laboratoria hebben zich gecommitteerd met betrekking tot overname van elkanders 
dienstverlening bij calamiteiten. Deze afspraak is vastgelegd in de  “standard operating procedures” 
van ieder centrum. 
 
Organisatie EFI congres 2013: De Nederlandse TT laboratoria, vertegenwoordigd door Tilanus en 
Lardy hebben zich wederom kandidaat gesteld voor de organisatie van het jaarlijks congres van de 
European Federation for Immunogenetics. De EFI board heeft op de organisatie van dit congres in 
2013 onlangs definitief toegekend aan Nederland. Het congres zal plaats vinden in Maastricht.  
 
 
 
 



Educatiedag: De jaarlijkse HLA educatiedag vond plaats op 5 november te Amsterdam (organisatie 
Lardy). Met 250 deelnemers vanuit Nederland en België werd deze meeting wederom bijzonder goed 
bezocht.  
 
 
Vacatures/benoemingen 
Dr. Christien Voorter, Maastricht is benoemd tot EFI commissioner (als opvolger van van den Berg). 
Dr. Simon Lems, Groningen is herbenoemd  als lid van de Eurotransplant Tissue Typing Advisory 
Committee.  
Dr. Wil Allebes, Nijmegen is herbenoemd als lid van het Europdonor bestuur 
Dr. J. Lardy is benoemd tot penningmeester van de NTV (als opvolger van Joosten)  
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