
 

Beste collega’s, 
 
Na een lange periode die in het teken van COVID-19 stond, zijn wij verheugd jullie de uitnodiging met 
bijgaand het programma voor ons aankomende LWTV dagsymposium “Onderweg naar morgen…” op 
9 juni  a.s. te kunnen sturen. Het symposium zal net als de afgelopen keren in het Beatrixgebouw van 
de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvinden.  
Het symposium is bedoeld voor alle professionals die betrokkenen zijn bij de transplantatie patiënt 
en zowel voor LWTV- als niet LWTV-leden. 
 
We beginnen ’s ochtends met een plenaire sessie over leefstijl. Hierbij zal de stafadviseur GTC 
(Groninger Transplantatie Centrum) en projectleider ‘Healthy Planet’ de aftrap geven. Zij zal uitleg 
geven hoe de leefstijl binnen de transplantatie zorg in het Universiteit Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) een plek heeft gekregen. Daarna zal een getransplanteerde patiënt vertellen hoe sport een 
positieve bijdrage aan zijn leven geeft en informeert hij ons over de Stichting Sport en Transplantatie 
(Transfit). 

 
Vervolgens houdt een transplantatie researchcoördinator een presentatie over de Optimize studie.  
In deze studie onderzoekt men of oudere nier-getransplanteerden met minder immunosuppressiva 
toekunnen om bijwerkingen te verminderen, zonder een grotere kans op afstoting. 

 
Na deze nieuwe kennis tot ons genomen te hebben, is het tijd voor een heerlijk lunch en natuurlijk 
voor het netwerken en gezellig bijpraten. 

 
Na de lunch gaan we fris aan de slag met drie workshops, waarbij tijdens de opgave van het 
symposium uit 2 workshops gekozen kan worden. 
 
Tijdens workshop I wordt de postmortale donatie besproken. Een intensivist en tevens 
transplantatiechirurg, neemt ons mee op de route van de donor. De kant van transplantatie die velen 
van ons niet zo goed of wellicht helemaal niet kennen. Interessant dus! 
 
Tijdens workshop II wordt door een long transplantatiearts teruggeblikt op de afgelopen Covid-
periode in het kader van (long)transplantatie, waarbij ook aandacht voor onderdelen als vaccinaties 
en hoe nu verder?  
 
En in workshop III bespreekt een verpleegkundig specialist longtransplantie de verschillende 
gebruikte immunosuppressiva. Hierbij gaan we ook een beetje de diepte in en komt naast de 
werking, ook de bijwerkingen en de mogelijke gevolgen hiervan aanbod. Deze workshop is bedoeld 
om (afdelings)verpleegkundigen in de praktijk meer inzicht te geven in o.a.: waarom welk middel 
wordt gegeven, medicatie uitleg/training aan patiënten te optimaliseren en complicaties bij 
patiënten sneller te herkennen en begrijpen. Alle drie dus zeer interessante workshops.  

 
Om al deze indrukken even te verwerken houden we na de workshops een koffie/theepauze, waarna 
het laatste plenaire gedeelte volgt. 
 

  



 

Dat immunosuppressiva interacties heeft met andere medicatie en middelen zoals o.a. grapefruit, 
weten we wel al, maar er zijn nog zoveel meer middelen die van invloed zijn. Een farmakundige van 
het LAREB zal ons meenemen in deze wereld van interacties.  
Mocht je voorafgaand aan het symposium al vragen over bepaalde middelen hebben, dan kun je die 
mailen naar t.w.norder@umcg.nl zodat de spreekster deze mogelijk in haar presentatie kan 
verwerken. 
 
Tot slot zal  een nefroloog onze kennis bijspijkeren over de state of the art t.a.v. behandeling van 
acute en chronische rejectie en daarnaast van een nieuwe methode, de Car T-cel therapie als 
immunosuppressiva.  
We sluiten de dag af met een korte evaluatie en kunnen daarna nog even gezellig napraten met een 
hapje en een drankje. 
 
 
Inschrijving 
De inschrijfkosten bedragen € 50,- voor LWTV-leden en €75,- niet LTWV-leden. 
Bij inschrijving na 1 mei wordt € 10,- extra in rekening gebracht. 
 
Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding, meld je dus zo spoedig mogelijk aan. 
Geeft bij je aanmelding aan - in volgorde van voorkeur -  welke twee workshops je wilt bijwonen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens het Organiserend Comité 

 
Tally Norder 
Voorzitter Commissie O&O (Onderwijs & Onderzoek) 
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Programma LWTV dagsymposium 9 juni 2022 

“Onderweg naar morgen…” 

Dagvoorzitter: Tally Norder, MANP 
 
09.30 – 10.00  Inloop koffie/thee  
 

Plenair:  
10.00 – 10.05  Opening voorzitter LWTV 

Marjo van Helden, MANP, Principal Clinician, verpleegkundig specialist 
niertransplantatie, Radboudumc 

 
10.05 – 11.55         Leefstijl  

Jip van den Berg, MSc, Stafadviseur Groninger Transplantatie Centrum en 
projectleider Healthy Planet     

 
Patiënt presentatie, sport na transplantatie 
Peter van Maurik, ervaringsdeskundige en bestuurslid Stichting Sport en 
Transplantatie 

 
11.55 – 12:15  Optimize-studie  

Marja Dijk,  researchcoördinator nefrologie, UMCG 
   
12.15 – 13.00  Lunch  
 
13.00 – 14.45   Workshop I: Postmortale donatie. De route van de donor 
(45 minuten per   Drs. Jeroen Nieuwenhuizen, intensivist/transplantatiechirurg, LUMC 
workshop)  

Wissel om 13.50   Workshop II: Covid en transplantatie. Waaronder ook vaccinatie (waar staan 
we nu?) 

   Drs. Rogier Hoek, longarts, Erasmus MC 
  

Workshop III: Immunosuppressiva. Werking, bijwerkingen, State of the art 
 Tally Norder, MANP, Verpleegkundig specialist longtransplantatie, UMCG 

 
14.45 – 15.10  Koffie/theepauze 
 

Plenair:   
 
15.10 – 15.40  Immunosuppressiva interactie drugs en medicatie (Lareb) 
   Gerda Weits, farmakundige, PR & Communicatie, beoordelaar  
 
15.40 – 16.40  Behandeling acute & chronische rejectie 

Car T-cel therapie als immunosuppressiva 
   Dr. Jan Stephan Sanders, nefroloog, UMCG  
 
16.40 – 17.00   Evaluatie   
17.00   Afsluiting en borrel 
  


