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Van 15 t/m 17 september jl. vond het 4e European Conference on Donor Health and Management 

(ECDHM)  plaats. Dit is een 2-jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door een non-profit 

bloedbank in een Europees land. Het congres zou aanvankelijk in 2020 in Hamburg plaatsvinden, 

maar werd omwille van de COVID-19 pandemie uitgesteld naar 2021 en als online event 

georganiseerd. De ECDHM is het platform om kennis te delen en te leren over de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, beleid en ervaringen in het veld van 

donorgezondheid en -management. Naast experts uit Europese landen waren er ook deelnemers uit 

andere continenten (Canada, VS, Australië).  

Onderwerpen die de revue passeerden hadden niet alleen met bloed- maar ook met orgaan-, 

weefsel- en celdonaties te maken. Zoals te verwachten, was er veel aandacht voor de (mogelijke) 

effecten van de COVID-19-pandemie op de gezondheid van en management rondom bloed- en 

plasmadonors, maar ook was er aandacht voor ijzermanagement en donorwerving en -behoud.  

Namens Sanquin gaf Joke van Marion een gedetailleerd overzicht van de geregistreerde  

donorcomplicaties bij zowel anti-COVID-19 plasmadonaties als niet-anti-COVID-19 plasmadonaties. 

De aanleiding voor dit onderzoek was de vraag hoe veilig het is voor donors om (frequent) plasma te 

doneren na herstel van COVID-19. De gevonden verschillen in aantal vasovagale reacties en 

venapunctie-gerelateerde complicaties, hoger bij anti-COVID-19 donaties, bleken samen te hangen 

met het feit dat anti-COVID-19 donors minder donatie-ervaring hadden dan niet-anti-COVID-19 

donors en in veel gevallen voor het eerst doneerden. In de categorie overige reacties (waaronder 

citraatreacties) waren ook relatief meer complicaties geregistreerd bij de anti-COVID-19 donaties 

maar de getallen waren heel klein. De slotsom was dat het afnemen van anti-COVID-19 plasma onder 

de toenmalige omstandigheden en werkwijze veilig is geweest. Op dit moment vindt er geen 

inzameling van anti-COVID-19 plasma meer plaats. Dit is gestopt na het behalen van tevoren 

vastgestelde doelen en daarmee het bereiken van voldoende voorraad. 

Niubel Díaz Padilla presenteerde een case report van een vrouwelijke donor met een groot 

hematoom en verhoogde D-dimeren vanwege het belang vroegtijdig de gevolgen van (lokale) 

complicaties te ontdekken. Het zal nodig zijn om meer gevallen te onderzoeken om te zien of er een 

verband is tussen aferese hematomen en trombose. Naast de case report sprak Diaz Padilla over de 

frequentie van hematomen bij verschillende aferese-machines gerapporteerd bij Sanquin. De 

frequentie is vergelijkbaar met die in de literatuur beschreven. 

Namens TRIP (Transfusie- en Transplantatiereacties in Patiënten) verzorgde Joop Heijnen een 

presentatie met een 5-jaarsoverzicht van vrijwillig gerapporteerde voorvallen en bijwerkingen bij 

weefsel- en celdonors. Denk bijvoorbeeld aan een donatiecomplicatie na toediening van 

groeifactoren voor de mobilisatie van perifere bloedstamcellen of ontstaan van ovariële 

hyperstimulatie na toediening van hormonen t.b.v. oogsten van oöcyten. Daarnaast kunnen 

voorvallen, waarbij weefsel verloren gaat, grote gevolgen hebben voor de donor. Bijvoorbeeld 

weefsel dat bestemd was om op te kweken als zogenaamde advanced therapy medicinal product 

(ATMP), waardoor de donor een nieuwe procedure voor het verkrijgen van weefsel moest 

ondergaan. Ze sloot af met een pleidooi om het melden van deze voorvallen en donatiecomplicaties 

in de regelgeving te borgen, om zo donorveiligheid en informatievoorziening naar de donor te 

kunnen optimaliseren.  



Het abstractboek is voor geïnteresseerden op de website van het congres te raadplegen. Het 

volgende congres zal plaatsvinden in Wenen. Mocht je geïnteresseerd zijn in het presenteren van je 

werk, dan kun je je alvast voorbereiden op het indienen van een abstract. 

 

 

 

https://www.ecdhm.org/wp-content/uploads/2021/09/4th-ECDHM-Booklet.pdf
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