
Inleiding
Het symposium werd georganiseerd door de Stichting
Subcommissie Stolling van de CCKL en de Federatie
van Nederlandse Trombosediensten op 7 juni 1996 te
Apeldoorn. De geschiedenis van de Subcommissie
Stolling gaat terug tot 1980: op 17 juni richtten me-
vrouw dr. C.A. van Dijk-Wierda, dr. A.M.H.P. van
den Besselaar, prof. dr. B.N. Bouma, prof. dr. E.A.
Loeliger en dr. J.A. van Mourik de Subcommissie
Stolling van de Werkgroep Analyse-resultaten van de
CCKL op. In 1982 kwamen er officiële vertegen-
woordigingen van de VHL (indertijd HRL), NVKC
en Diagned, in 1983 van de SKZL en in 1985 van Het
Instrument.

Vanwege de opheffing van de Werkgroep Analyse-
resultaten werd op 5 juni 1990 de Subcommissie
omgezet in de Stichting Subcommissie Stolling van
de CCKL. Het bestuur wordt thans gevormd door
dr. G.L.A. Reijnierse (NVKC, voorzitter), mevrouw
O.D.M. Paauwe-Insinger (Federatie Nederlandse
Trombosediensten, secretaris) en A.J.J. de Bont (pen-
ningmeester). De Stichtingsraad bestaat uit prof. dr.
R.M. Bertina en dr. A.M.H.P. van den Besselaar
(RELAC), dr. A. Castel (VHL), C.M. Eckmann (CLB),
mevrouw A. Koene (Het Instrument), drs. F. Lamie
(Diagned) en prof. dr. A. Sturk (SKZL).

Elke 2 maanden worden 3 drooggevroren plasmamon-
sters rondgezonden: normaal plasma, hemofiel plasma,
coumarineplasma, antitrombine-deficiënt plasma en
plasma met heparine. Aangeboden programma's zijn:
PT, INR, APTT, fibrinogeen, factor VIII en antitrom-
bine.
Er zijn thans 135 deelnemers en de prijs voor deel-
name bedraagt f 625,-- per jaar. De resultaten worden
op het bureau van de Federatie van Nederlandse

Trombosediensten verwerkt, van commentaar voor-
zien door de leden van de Subcommissie en binnen
vier weken geretourneerd aan de deelnemers. De in-
tentie is uitgesproken om voor de verwerking en pre-
sentatie van de resultaten gebruik te maken van de
diensten van de SKZL. Uitgebracht zijn: "Richtlijnen
van pré-analytische voorwaarden" en "Richtlijn voor
de factor VIII stolactiviteitsmeting".

De Subcommissie heeft in 1986, 1988 en 1993 sym-
posia georganiseerd over bloedstolling en kwaliteits-
bewaking. Daarbij werden aan de industrie mogelijk-
heden geboden tot presentatie van apparatuur en
methoden. Bij dit symposium waren de volgende fir-
ma's vertegenwoordigd: Amelung Nederland, Becton
Dickinson BV, Behring Diagnostics Benelux NV,
bioMérieux Benelux BV, Boehringer Mannheim BV,
Dade BV, Diamed Benelux NV, Greiner BV, Instru-
mentation Laboratory BV, Kordia BV, Mallinckrodt,
Baker BV, Nodia Chromogenix/Helena Laboratories,
Omnilabo International BV, Organon Teknika Neder-
land BV, Ortho Diagnostic Systems NV Benelux/He-
moliance en Sanofi Winthrop V.O.F. Bovendien werd
een sponsorbijdrage ontvangen van Nycomed BV.

Ca. 240 deelnemers hielden levendige discussies. De
organisatoren kijken, gelet op de reacties van spre-
kers, deelnemers en firma's terug op een geslaagd
symposium.

G.L.A. Reynierse
Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp

De Stichting Subcommissie Stolling is mevrouw O.D.M.
Paauwe-Insinger zeer erkentelijk voor haar waardevolle bij-
drage aan de organisatie van dit symposium.
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