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Incident 1 

Een patiënt bekend met leukemie en septische shock krijgt 

profylactisch bij een Hb van 3,0 mmol/L 5 EC’s toegediend.  

Het Hb stijgt naar 8,0 mmol/L en patiënt ontwikkelt 

respiratoire insufficiëntie bij hartfalen door volume 

overbelasting (Transfusion Associated Respiratory Overload 

TACO).  Er is ten onrechte tussentijds geen Hb bepaald.   

• TRIP melding: Volume overbelasting, met nevencategorie 

overig incident,  ernstgraad 2, imputabiliteit waarschijnlijk. 

Incident 2 

Voor een patiënt opgenomen op de afdeling Interne worden 

2 EC’s aangevraagd i.v.m. een Hb van 4,6 mmol/L. Bij 

controle in het transfusielab-systeem is het Hb 7,7 mmol/L. 

De patiënt heeft op twee voorafgaande dagen in totaal 3 

EC’s gekregen. Er wordt contact opgenomen met de 

behandelend arts. Dan blijkt dat de EC’s zijn aangevraagd 

moesten worden voor een andere patiënt.   

• TRIP melding: overig incident 

Methode 
Aan de jaarlijkse inventarisatie  betreffende bloedverbruik is 

in 2015 een enquêtevraag toegevoegd:  

• Is er in uw ziekenhuis een systematiek, waarbij standaard 

bij de aanvraag van erytrocytentransfusie wordt 

gecontroleerd of een recent Hb van de patiënt bekend is: 

nee/ja; indien ja, specificeer Hb niet ouder dan …? 

• Indien ja, zijn er bij een Hb > 6,0 mmol/l vervolgacties 

afgesproken/vastgelegd?  

Resultaten 

 Bij 35 (38%) van de responderende ziekenhuizen is er 

een systematiek voor standaardcontrole op een recente 

Hb uitslag. 

 Bij 26 (74%) van de ziekenhuizen die controleren op 

recent Hb  wordt vervolgactie ondernomen indien het   

Hb > 6,0 mmol/L is. 

 Er is geen consensus over hoe oud een Hb uitslag zou 

mogen zijn bij een transfusie-aanvraag. 

 Alle ziekenhuis-transfusielaboratoria moeten het invoeren 

van een elektronische of handmatige controleprocedure 

overwegen, met vervolgactie als het Hb van de patiënt > 

6,0 mmol/L is en er geen bloeding of andere plausibele 

verklaring voor de transfusieaanvraag is.1 

Conclusie 

Uit hemovigilantie meldingen bij TRIP en het TRIP 

indicatorenproject blijkt dat erytrocytentransfusies soms 

aangevraagd worden bij niet acuut bloedende patiënten bij 

een Hb > 6,0 mmol/L. Volgens nationale en internationale 

consensus is in dergelijke gevallen een transfusie zelden 

geïndiceerd.  
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Het is niet goed bekend hoeveel transfusielaboratoria in de 

ziekenhuizen (ZH) een systeem hebben om te controleren 

of er een recent Hb bekend is van een patiënt en of er 

vervolgactie ondernomen wordt bij transfusie-aanvraag bij 

een Hb > 6,0 mmol/L. 
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