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Tool (pilotversie): imputabiliteit van het overlijden (in relatie tot een transfusiereactie of voorval) 
Indien een patiënt overlijdt tijdens of na aan een transfusie, en er was sprake van een voorval of van een transfusiereactie met 
imputabiliteit zeker, waarschijnlijk of mogelijk, dient beoordeeld te worden in hoeverre de reactie of het voorval heeft bijgedragen aan 
het overlijden. Hieronder in de tabel en het stroomdiagram de overwegingen en beslisboom imputabiliteit van het overlijden in relatie 
tot de transfusiereactie (door TRIP ingevuld). Nb. Indien de patiënt herstelde van de transfusiereactie voorafgaand aan het overlijden, is deze tool niet 
van toepassing. 
  

Situatie  Ernstgraad Imputabiliteit 
transfusiereactie 

Imputabiliteit 
Overlijden 

A. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie als direct gevolg van een 
transfusiereactie en/of transfusie gerelateerd voorval. 

Graad 4 Zeker, waarschijnlijk, 
mogelijk  

Zeker 

B. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie, waarbij een transfusiereactie en/of 
transfusie gerelateerd voorval waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het 
overlijden. Was de reactie of het voorval niet gebeurd, was patiënt niet op 
dat tijdstip overleden. 

Graad 4 Zeker, waarschijnlijk, 
mogelijk 

Waarschijnlijk 

C. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie, waarbij het mogelijk is dat een 
transfusiereactie en/of transfusie gerelateerd voorval een rol heeft 
gespeeld bij het overlijden. Voorts is het niet uit te sluiten dat de reactie of 
het voorval een rol heeft gespeeld. 

Graad 4 Zeker, waarschijnlijk, 
mogelijk 

Mogelijk  

D. Patiënt overlijdt tijdens of na transfusie, waarbij een transfusiereactie en/of 
transfusie gerelateerd voorval heeft plaatsgevonden. Echter, de reactie 
en/of het voorval heeft geen rol gespeeld bij het overlijden en patiënt is 
zeer waarschijnlijk overleden aan onderliggende/andere pathologie 
(mogelijk abstinerend/palliatief beleid). 

N.t.b./ 
leeglaten 

Klinische uitkomst 
overlijden als pt niet 
van de TR herstelde 
voor het overlijden.  

N.t.b/palliatieve 
situatie 

X. Patiënt overlijdt tijdens of aansluitend aan transfusie. Er is geen sprake van 
een transfusiereactie of transfusie gerelateerd voorval. 

N.v.t (geen TRIP melding) 
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Tool (pilotversie)*: imputabiliteit van overlijden (in relatie tot een transfusiereactie of voorval) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* NB Indien de patiënt herstelde van de transfusiereactie voorafgaand aan het overlijden (terug op niveau van voor reactie), 
is deze tool niet van toepassing.  
Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar s.matlung@tripnet.nl 

Er is een transfusiereactie geweest en/of een 
voorval in de transfusieketen. 
Imputabiliteit reactie is zeker, waarschijnlijk 
of mogelijk 

Patiënt is overleden tijdens of na transfusie Er is geen sprake van een transfusiereactie 
of transfusie gerelateerd voorval; 
relatie overlijden en transfusie is 
uitgesloten (hoeft niet gemeld te worden 
aan TRIP) 

Patiënt is overleden als 
direct gevolg van een 
transfusiereactie en/of 
transfusie gerelateerd 
voorval. 

Transfusiereactie en/of 
transfusie gerelateerd 
voorval heeft mogelijk 
bijgedragen aan het 
overlijden. Bijdrage reactie 
is niet uit te sluiten. 

Mogelijk/niet uit te sluiten 

Transfusiereactie en/of 
transfusie gerelateerd 
voorval heeft niet bijge-
dragen aan het overlijden. 
Pt is waarschijnlijk over-
leden aan onderliggende/ 
andere pathologie (mogelijk 
abstinerend/palliatief 
beleid). 

Waarschijnlijk Zeker 

Transfusiereactie en/of 
transfusie gerelateerd 
voorval heeft bijgedragen 
aan het overlijden. Zonder 
dit was pt waarschijnlijk niet  
op dit tijdstip zijn overleden. 

Niet te beoordelen/palliatief 


