
Stroomdiagram beoordeling van transfusiereacties met dyspnoe

• Definities van TRIP en van ISBT-IHN
• Ondersteuning bij beoordeling hemovigilantiemeldingen
• Mede kijkend naar voorgestelde revisie van internationale TRALI definitie 

(Vlaar et al. Transfusion 2019) 
NB de ‘TRALI redefinitie’ moet nog getoetst worden voor de hemovigilantie, 
daarom is deze nog niet door TRIP overgenomen 

Pilotversie gebruikt in TRIP
Meet the Expert 2021/2022Eventuele opmerkingen kunt u sturen naar J.Wiersum@tripnet.nl

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850655/


Nieuw ontstaan of verergering  
dyspnoe of saturatiedaling tijdens 

of na transfusie

Start dyspnoe <24u na 
transfusie

Relatie dyspnoe tot Tf
onwaarschijnlijk. Bij 
verschijnselen die aan een Tf
reactie doen denken, heeft 
vermelding dyspnoe geen 
invloed op meldcategorie. 

Saturatiedaling ≥5%, of geringere daling gedurende 
langere tijd bij patiënt met tevoren saturatie 100% 
NB. Kijk naar beloop in de 24u voorafgaand

(Subjectieve) dyspnoe zonder gemeten saturatie of 
met ongewijzigde saturatie. Was er bij reactie (één of 
meer): 
*Toename ademfrequentie/tachypnoe (≥20/min)
*Zuurstofsuppletie (bij)gegeven
*Medicatie toegediend op luchtwegen gericht
(bijv. verneveling of inhalator; nieuw voorschrift?)

*Beeldvormend onderzoek verricht
*Bevindingen lichamelijk onderzoek n.a.v. klacht bijv. 
bronchospasme, crepitaties

Dyspnoe niet relevant: Bij verschijnselen die aan Tf
reactie doen denken, heeft vermelding dyspnoe geen 
invloed op meldcategorie. 

Dyspnoe is relevant bevonden door behandelaar

DYSPNOE BIJ MELDING TRANSFUSIEREACTIE (1)

-

-
-

-

Was dyspnoe bepalend 
voor  meldcategorie 
transfusiereactie?

Pilotversie gebruikt in TRIP
Versie 1-4-2022



Dyspnoe relevant voor 
meldcategorie, <24u na Tf DYSPNOE BIJ MELDING TRANSFUSIEREACTIE (2)

Geen lichamelijk of beeldvormend 
onderzoek verricht/geen info. Waren er 

aanwijzingen in behandeling/beloop, wat 
was oordeel behandelaar? NB Essentiële 

informatie voor juiste afhandeling Tf
reactie

Bronchospasme/stridor binnen enkele 
seconden tot kort na afloop transfusie, 

en/of
urticaria/jeuk/angio-oedeem, en/of acute 
gastro-intestinale symptomen /hypotensie

Anafylactisch

(Bilateraal) longoedeem

Dyspnoe op de voorgrond

Aanwijzingen voor andere, niet Tf
gerelateerde diagnose? Bijv. infectie, 

embolie, onderliggende ziekte

Indien geen aanwijzingen voor 
meer specifieke diagnose kies evt. 

overige reactie.
Bij onvoldoende info kan TRIP 

melding niet in rapportage 
opnemen.

TAD

Andere Tf reactie 
bijv. AHTR, posttransfusie 

bacteriëmie?
Aanwijzingen voor andere specifieke Tf

reactie

Overige reactie

-

-

-

-

-

Aanwijzingen voor 
(bilateraal)longoedeem bij 
lichamelijk en/of 
beeldvormend onderzoek

Pilotversie gebruikt in TRIP
Versie 1-4-2022



Tijdens of ≤6u 
na einde Tf

DYSPNOE BIJ MELDING TRANSFUSIEREACTIE (3)

>6u ≤ 12u 
na einde Tf

>12u ≤ 24u 
na einde Tf

Bilateraal longoedeem

LAH* aanwezig c.q. belangrijkste 
oorzaak klachten

Longoedeem vastgesteld middels 
beeldvormend onderzoek

Overige reactie 

CVS wijzigingen bijv. tensiestijging 
en/of positieve vochtbalans en/of 

stijging BNP

Geen aanwijzingen voor        
andere diagnose

en dyspnoe op de 
voorgrond

CVS wijzigingen bijv. tensiestijging 
en/of positieve vochtbalans en/of 

stijging BNP

CVS$ wijzigingen bijv. 
tensiestijging en/of positieve 

vochtbalans en/of stijging BNP

TACO 
Indien vastgesteld 

middels beeldvormend 
onderzoek, beoordeel 
evt. TRALI/TACO bv. bij 

onvoldoende respons op 
ontwatering

TAD

TAD

TACO

Dyspnoe op de voorgrond

Aanwijzingen voor andere, niet Tf
gerelateerde diagnose? Bijv. infectie, 

embolie, onderliggende ziekte

TAD

Overige reactie

-
-

-

-

-

-

-

-

of ?

* LAH=Left Atrial Hypertension dwz
linker atriumdruk verhoogd –
beoordeling via bijv. pompfunctie op 
echo of pulmonaal arterie wiggedruk

Pilotversie gebruikt in TRIP
Versie 1-4-2022

$ CVS=cardiovasculair systeem



ARDS risicofactoren*  
aanwezig

DYSPNOE BIJ MELDING TRANSFUSIEREACTIE (4)

Bilateraal longoedeem vastgesteld middels 
beeldvormend onderzoek, ontstaan tijdens of 
≤6u na Tf, LAH niet vastgesteld of staat niet op 

de voorgrond

(Milde) ARDS aanwezig voor 
Tf

Respiratoir stabiel 
in 12u 

voorafgaand aan 
Tf

TRALI Type II

O2 sat <90% bij kamerlucht of 
P/F ≤300#

TRALI Type I

O2 sat <90% bij
kamerlucht of P/F 
≤300, zie bijlage

ARDS Geen Tf reactie

TRALI/TACO

Dyspnoe op de voorgrond

Aanwijzingen voor andere, niet 
Tf gerelateerde diagnose? Bijv. 

infectie, embolie, 
onderliggende ziekte

TAD

Overige reactie

-
-

Bij aanwezigheid CVS wijzigingen bijv. tensiestijging 
en/of positieve vochtbalans en/of stijging BNP

-

- -

-

-

*ARDS risicofactoren:
Direct
Pneumonie
Aspiratie maaginhoud
Inhalatie longschade
Longcontusie
Vasculitis
Verdrinking
Indirect
Nonpulmonaire sepsis
Major trauma
Pancreatitis
Ernstige brandwonden
Noncardiogene shock
Drug overdose

# PaO2/FiO2, zie ook bijlage 2 van artikel 
Vlaar et al. Pilotversie gebruikt in TRIP

Versie 1-4-2022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850655/bin/TRF-59-2465-s002.docx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6850655/bin/TRF-59-2465-s002.docx


Definities
TRALI (transfusion-related acute lung injury)
Verschijnselen van acute longbeschadiging zoals dyspnoe en hypoxie, ontstaan tijdens of binnen 6 uur na een transfusie, 
met bilaterale fijnvlekkige afwijkingen op de X-thorax.

Volume overbelasting (TACO = transfusion-associated circulatory overload)
Ademhalingsproblemen tijdens of binnen 12 uur na toediening van een bloedtransfusie, zich uitend in aanwezigheid van 
minimaal één pulmonale component (criterium A of B).
In totaal moet aan minimaal 3 van de onderstaande criteria voldaan worden.

A. Ontstaan of verergeren van ademhalingsproblemen (zie noot 1)
B. Aanwijzingen voor ontstaan of verergeren van longoedeem bij:
Lichamelijk onderzoek (zie noot 2) en/of
Radiologisch (of ander) onderzoek van de thorax (zie noot 3)
C. Aanwijzingen voor relevante veranderingen in het cardiovasculaire systeem (zie noot 4)
D. Aanwijzingen voor relevante veranderingen in de vochthuishouding (zie noot 5)
E. Passende uitslag(en) van een relevante biomarker (zie noot 6) Klik hier voor de definitie TACO met voetnoten

Transfusie geassocieerde dyspnoe
Kortademigheid of hypoxie tijdens of binnen 24 uur na transfusie, waarbij niet aan de criteria voor TRALI, volume 
overbelasting of allergische reactie voldaan wordt. Ademhalingsproblemen zijn het meest op de voorgrond staande 
verschijnsel; deze worden niet verklaard door de onderliggende pathologie van de patiënt en ook niet door een andere 
bekende oorzaak.

Klik hier voor alle TRIP definities

Pilotversie gebruikt in TRIP
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https://www.tripnet.nl/volume-overbelasting-transfusion-associated-circulatory-overload-taco/
https://www.tripnet.nl/hemovigilantie-2/hemovigilantie-definities/
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