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bloedcomponenten en indicaties - algemeen

 enkel indien risico van het niet-transfunderen > risico

transfusie (risk-benefit) 

(nevenwerkingen in 5-6% van alle transfusies, in hemato-onco zelfs tot 10%)

 niet alleen transfunderen obv labo-waarden, klinische

toestand evalueren

 er is geen ‘magische transfusiedrempel’ 



bloed bevat  antigenen en antistoffen

HLA (Human Leucocyte Antigen)

* Klasse I: HLA-A, B, C

* Klasse II: HLA-DR, DQ, DP

ABO antigenen, HPA-1• ABO antigenen (A, B, AB, O)

• Rhesus Ag

* andere Ag:   Kell, Duffy, …

ABO-antistoffen (iso-agglutinines),  irreguliere As,  HLA-As in serum

RBC WBC BP
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erytrocyten concentraat (ECL)

 erytrocyten concentraten

o standaard 

gedeleukocyteerd

 CMV negatief

 bestraald

 gewassen

 bereid uit vol bloed 

 zijn 42 dagen houdbaar 

bij 2 - 6°C (koude keten)

 toegediend als een 

concentraat (‘packed red 

cells’), Hct 60% 



 ↔ febriele, niet-hemolytische transfusiereacties (FNHTR)

 ↔ HLA - alloimmunisatie

 ↔ transmissie van intracellulaire virussen (bv. CMV)

en parasieten

 ↔ prionen (?)

gedeleukocyteerde bloedcomponenten

- rationale -



leukocytenarme bloedcomponenten

• leukofiltratie     (voor bewaring)    

• < 1 x 10 6 WBC per producteenheid



CMV en bloedcomponenten

 CMV-veilig =  gedeleukocyteerd (alle bloedcomponenten !)

CMV-negatief = gedeleukocyteerd + CMV-seronegatieve 

donor (dubbele beveiliging !)

 2 indicaties voor ‘dubbele beveiliging’:

o intra-uteriene transfusie

o onverwante stamcel-Tx van CMV-negatieve donor bij

CMV-negatieve receptor



bestraalde bloedcomponenten

 gamma bestraling (25 Gy)

 ↔ resterende lymfocyten na leukodepletie, 

inhibitie van T lymfocyten proliferatie

 bij immuungecompromitteerde patiënten ↔ TA-

GvHD
• intra-uteriene transfusie, wisseltransfusie

• prematuren (< 32 wk, < 1,5 kg)

• immunosuppressieve therapie:

bv. fludarabine, 2-CDA, 

Mabcampath 

• intensieve chemotherapie voor:

• leukemie, lymfoom, solide tumoren

• M.Hodgkin



 ECL: *   herhaaldelijk wassen met koud isotoon NaCl 0,9%

*   alle plasma verwijderen (+ proteinen, As, electrolyten) 

indicaties:

 plasma proteïnen – antilichamen (eg. anti-IgA bij IgA

deficiëntie   reactie tegen IgA in plasma van donor)

 ernstige allergische transfusiereacties

gewassen bloedcomponenten



Indicaties ECL

Carson JL et al. NEJM 2017; 377: 1261-1271

restrictief vs. liberaal?



Cochrane Database Syst Rev 2016

• 31 trials, > 12000 patiënten

• orthopedie (10), critical care (6), cardiale hlk (5), GI bloedingen (5), ACS (2)



• restrictieve group: 43% minder kans op ECL transfusie

• Hb level: gemiddeld 1,3 g/dl lager in de restr. groep

• 30 dagen mortaliteit gelijk in beide groepen

• ook geen significant verschil:

 pneumonie, myocardinfarct, congestief hartfalen

• trials in ITE: meestal TF-drempel Hb = 7,0 g/dl   TRICC trial

• andere settings: meestal Hb = 8,0 g/dl

Carson JL et al. NEJM 2017



1) TRICC-trial: transfusion requirement

in critical care

NEJM 1999; 340: 409-17

- ‘restrictieve’ groep: ECL als Hb < 7 g/dl, nastreven Hb 7-9 g/dl 

- ‘liberale’ groep: nastreven Hb 10-12 g/dl

studieduur 30 dagen:

- restrictieve groep: 

2.6 ECL per patiënt

- liberale groep: 

5.6 ECL per patiënt

reductie van 56 %

- n = 838

- inclusie: Hb < 9g/dl 

binnen eerste 72 uur

van opname

primair eindpunt: 30 

dagen mortaliteit

(alle oorzaken)



RESULTATEN TRICC TRIAL

• mortaliteit D30: restrictieve groep 18.7% - liberale groep 23.3 % (p = 0.11)

• mortaliteit tijdens de volledige hospitalisatie:  22.2 %   vs.  28.1 %   (p = 0.05) 

• overleving significant beter in restrictieve groep in 2 subgroepen:

 APACHE II score ≤ 20 

 leeftijd < 55 jr

• significant meer longoedeem en AMI in de liberale groep   (zie table 3)

• geen voordeel op 30 dagen mortaliteit restrictief vs. liberaal bij actieve coronaire 

ischemische ziekte   (20,5%   vs.  22,9%) (p = 0,69) 

BESLUIT: 

Op basis van de TRICC studie werd besloten dat op een veilige manier kan afgewacht

worden met transfusie indien het hemoglobine > 7 g/dl en patiënt op ICU geen acute

bloeding heeft (HD stabiel)  Hb tussen 7.0 en 9.0 g/dl houden.

NEJM 1999; 340: 409-17



2) Cardiovasculair belaste patiënten (niet-chirurgische setting)

Docherty et al. BMJ 

2016

Results:

in total, 11 trials enrolling patients

with CV disease (n=3033) were

included for meta-analysis 

(restrictive transfusion, 

n=1514 patients; 

liberal transfusion, n=1519).

Outcome:

- 30 day mortality

- cardiovascular events

Docherty et al. BMJ 2016



Docherty et al. BMJ 2016

a) 30 day mortality:

- 9.5% in the restrictive transfusion arms

- 8% in the liberal transfusion arms 

(pooled effect estimate: risk ratio 1.15, 95% confidence interval 0.88 to 1.50,

P=0.50, I2=14%, 3033 patients).

b) CV events:

The risk of acute coronary syndrome (ACS) in patients managed with restrictive compared with 

liberal transfusion was increased .

Conclusions:

The results show that it may not be safe to use a restrictive transfusion threshold <

8.0 g/dL in patients with chronic CV disease (or ongoing ACS). 

Effects on mortality and other outcomes are uncertain. These data support the use of

a more liberal transfusion threshold (Hb > 8.0 g/dL) for patients with both acute and

chronic CV disease until adequately powered high quality randomized

trials have been undertaken in patients with CV disease.

2) Cardiovasculair belaste patiënten (niet-chirurgische setting)



3) Cardiale chirurgie

Mazer CD et al. NEJM 2017

TRICS III study

• prospectieve, non-inferioriteitsstudie (multicenter, open label)

• n = 5243, CABG, vrij hoog-risico patiënten

• restrictief (Hb > 7.5 g/dl)  vs.  liberaal (Hb > 9.5 g/dl) pre-op

• primair eindpunt (samengesteld):

 mortaliteit (om het even welke oorzaak)

 AMI

 CVA

 nieuw-onstane NI met dialysenood 



3) Cardiale chirurgie

Mazer CD et al. NEJM 2017

TRICS III study

non-inferiority of restrictive transfusion strategy among patients undergoing

cardiac surgery, who had a moderate-to-high risk of death.



TRACS study:  cardiale chirurgie en ECL 

transfusie

• prospectieve, non-inferioriteits studie

• n = 502, CABG

• restrictieve (Hct > 24%)  vs.  liberale transfusie (Hct > 30%)

• primair eindpunt gelijkaardig in beide groepen:

 mortaliteit  dag +30

 gecombineerd met ernstige morbiditeit 

Hajjar et al. JAMA 2010



NEJM 2015; 372: 997-1008

Hb 7,5 g/dl Hb 9,0 g/dl



4) Restrictief transfusiebeleid en 
gastro-intestinale bloedingen

 NEJM 2013; 368: 11-21.

• prospectieve studie, n = 921

• patiënten met een ernstige, acute hoog GI bloeding

• restrictief {R} (‘trigger 7’) vs. liberaal {L} (‘trigger 9’)

• geen transfusie: 51% in {R} en 14% in {L}    (p < 0.001)

• her-bloeden in 10% in {R} en 16% in {L}     (p = 0.01)

• minder verwikkelingen in {R} tov. {L}  (40% tov 48%; p = 0.02)



• betere overleving op 6 wk in {R}     (95% tov 91 %; HR  0.55)

4) Restrictief TF-beleid en GI bloedingen

NEJM 2013; 368: 11-21



4) Restrictief TF-beleid en GI bloedingen

• 3 studies, 1522 patiënten

• lagere mortaliteit in de restrictieve groep

• bevestiging: bij restrictief: minder ‘rebleeding’

 liberaal: hogere intravasculaire druk (door groter volume)

 ruptuur van thrombus thv bloedend vaatbed

Carson JL et al. NEJM 2017



”single unit policy”



Berger et al. Haematologica 2012.

Single unit policy

25% reductie ( -2.7 E) van 

RBC transfusies per 

therapiecyclus

24% reductie van RBC 

transfusies per dag 

aplasie

20% kortere 

gemiddelde tijd 

tussen tranfusies



erytropoïetine stimulerend middel (ESA)

transfusiedrempel

verlagen

kleiner volume per transfusie

=  single unit policy

bloedsparende

chirurgische

technieken,

cell savers, …

afname

van

bloedverbruik



patient blood management (PBM)



Bron:   FAGG jaarverslag Hemovigilantie - 2015

evolutie toediening ECL in België



Carson JL et al. NEJM 2017
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bloedplaatjes

 standaard gedeleukocyteerd

(‘pool plaatjes’)

o bereid uit 4 à 6 bloedgiften (4 à 6 

buffy coats)

o centrifugatie → buffy coats + PAS 

(platelet additive solution) → poolen 

van concentraten →

deleukocyteren (filtratie)

 gedeleukocyteerd één-donor-

bloedplaatjesconcentraat

(‘single donor’)

o aferese bij individuele donor

o BP gesuspendeerd in plasma 

van donor of in mengsel van 

plasma en PAS.



Intercept (Cerus/Baxter)

• foto-actief synthetisch psoraleen = amotosalen  pyrimidebasen in de 

nucleïnezuren  UVA (320-400 nm)  6-9 min  amotosalen vormt covalente

bindingen met pyrimidebasen  blokkering DNA – RNA replicatie

• bloedplaatjes en plasma

• inactivatie van bacteriën, virussen,

parasieten, donorleukocyten

pathogeenreductie



bloedplaatjestransfusie - indicatie

OORZAAK VAN THROMBOPENIE NAGAAN  !

o verhoogde afbraak (ITP, TTP-HUS, DIC, HELLP)  zinloos en zelfs

gecontra-indiceerd  verhogen thromboseneiging bv bij TTP.

ENKEL BIJ MASSIEVE BLOEDING: kortdurend effect !

o pooling hypersplenisme:  geen effect

o WEL ! verminderde aanmaak in beenmerg zoals:

* hematologische aandoening (MDS, leukemie, AA, ea.)

* chemotherapie

* (andere) geneesmiddelentoxiciteit

* virale aandoening



• 4 prospectieve gerandomiseerde trials

3 niet-gerandomiseerde studies: 

 10000/µl even veilig als 20000/µl

 minder BP verbruik in de meeste trials

optimale profylactische trigger ?

Slichter et al. Transfus Rev Med 2004

20. Zumber et al. BBMT 2002 

21. Rebulla et al. NEJM 1997 

22. Wandt et al. Blood 1998.

23. Heckman et al. JCO 1997.

24. Gil-Fernandez et al. BMT 1996.

25. Lawrence et al. Leuk Lymph 2001.

26. Navarro et al. Haematologica 1998. 



• TOPSS    (Trial of Prophylactic Platelets Study)

 non-inferioriteits studie (gerandomiseerd, open label) 

 niet-profylactisch (therapeutisch) vs. profylactisch

 hematologische patiënten  (70% autoTx in beide armen)

 np-arm: 59% kreeg BP-transfusie

 p-arm: 89% kreeg BP-transfusie

profylactisch  vs therapeutisch ? 

Stanworth et al. NEJM 2013



 resultaten:

 tijd tot eerste gr 2-4 bloeding: significant korter in np-arm

 np-arm: meer dagen met gr 2-4 bloedingen vergeleken met

p-arm (gem.  1.7 d vs. 1.2 d)

 WHO gr 2-4 bloedingen: 50% in np-arm; 43 % in p-arm

(p value for non-inferiority 0.06)  dus non-inferioriteit

van niet-profylaxe niet bewezen !

 subanalyse auto Tx:  47% gr 2-4 bloedingen in np-arm

vs. 45% in p-arm

TOPSS  trial  

Stanworth et al. NEJM 2013



• Lancet 2012: Wandt et al.

 gerandomiseerde studie in ‘laag-risico’, stabiele hemato-

patiënten (AML/chemo of autoTx)

 profylactisch (p)  vs. therapeutische (t)  BP transfusie

 resultaten: 

• t-groep: significant lager aantal BP transfusies (- 33%)

• bloedings risico (WHO gr 2 of >) hoger in de t-groep

(42 % vs 19%)

 93% van de bloedingen in t-groep waren ‘slechts’ graad 2 en snel corrigeerbaar

 5% graad 4 bloedingen in t-groep versus 1% !   (p 0.01)

profylactisch  vs therapeutisch ? 



 subanalyse auto Tx: zz gr 3 bloedingen en geen graad 4 bloedingen 

(in beide groepen !)

 meer bloedingen in AML/chemo groep dan in auto Tx groep 

Lancet 2012: Wandt et al.

Besluit Wandt et al.: 

 t-strategie valt te overwegen bij autoTx patiënten

 p-strategie behouden bij intensieve chemo AML patiënten 

(en zeker alloTx patiënten) 



Transfusie trigger: 

• houd BP > 10.000/µl  indien geen risico factoren op bloeding

• BP > 20.000/µl  indien risico factoren op bloeding (koorts, 

sepsis, …)

• acute of recente belangrijke bloeding:  BP > 50.000/µl

• LMWH in therapeutische dosis:  BP > 50.000/µl

• chirurgische interventie:  BP > 50.000/µl 

• minder invasieve procedures (DVC, transjugulaire leverbiopsie):

BP > 30.000/µl

• majeure chirurgische procedure (CZS):  BP > 100.000/µl  

(communicatie met chirurg !)

Thrombopenie
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 vers plasma

o bereid uit vol bloed

o of bekomen door 

plasmaferese

 tevens basis voor de berei-

ding van stabiele bloed-

derivaten:

o immuunglobulines

o stollingsfactoren

o albumine

 obligaat virus geïnactiveerd 

(door methyleen blauw 

behandeling)

 bevat anticoagulans (ACD-A)

 doel:

herstellen van de hemostase bij 

massieve bloedingen en ook na 

massieve transfusie van 

erytrocytenconcentraten.

vers virus-geïnactiveerd plasma 
(VPVIM)



De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees-

kundige verzorging en uitkeringen wordt, voor virus geïnactiveerd 

plasma, slechts toegekend indien ze voorgeschreven zijn in één 

van de volgende situaties:

a)  geïsoleerd tekort aan factor V of XI

b)  bloedingen (door anti-vitamine K overdosering) 

waarvoor een onmiddellijke correctie noodzakelijk 

c)  massieve bloedingen met een gecombineerd tekort aan 

coagulatiefactoren of trombolyse 

d)  TTP (trombotische trombocytopene purpura)

e)  neonatale wisseltransfusie wegens ABO incompatibiliteit

vers virus-geïnactiveerd plasma 
(VPVIM)
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transfusiereacties

- indeling (1) -

 1) immunologische transfusiereacties:

o hemolytische reacties:

 acute reactie 

 uitgestelde reactie

o niet-hemolytische reacties:

 febriele reactie

 allergische reactie

 TRALI

 posttransfusie purpura

 graft versus host disease (TA-GvHD)



 2) infectieuze transfusiereacties

o viraal

o bacterieel

o protozoa

o prionen

 3) ijzerstapeling

transfusiereacties

- indeling (2) -



Carson JL et al. NEJM 2017



TF-geassocieerde mortaliteit

meest frequente oorzaken van TRM:

 TRALI (transfusion related lung injury)

 HTR (hemolytic transfusion reaction) 

 TAS (transfusion associated sepsis)

Blood 2009, 113; 3406-3417



 oorzaken:    ABO-incompatibiliteit       (productie van IgM As)

 kenmerken:   intravasale hemolyse

 kliniek:

o koorts, rillingen, misselijkheid, braken

o lendenpijn, thoracale pijn

o hypotensie, hemoglobinurie, bloedingsneiging, …

transfusiereacties

- acute hemolytische reactie (AHTR) -



 diagnose:

o administratieve informatie nakijken 

o bloedgroepcontrole, kruisproef herhalen (patiënt en transfusiezak)

o hemoculturen (patiënt en transfusiezak)

o controle complet, ionogram, nierfunctie, stollingsparameters, Hb urine

 therapie:

o transfusie onmiddellijk stoppen !

o diurese op gang houden met NaCl 0,9%   (diurese > 100 ml/uur)

o hoge dosis steroiden (1-2 g  methylprednisolone IV)

o pethidine (Dolantine®) bij rillingen

o zo nodig stollingsparameters corrigeren

transfusiereacties

- acute hemolytische reactie (AHTR) -



preventie AHTR

 geïnformatiseerde identificatiesystemen van bloedcomponenten en patiënten

 scannen van barcodes op labels transfusiezak en bedside op de arm-

band van de patiënt.

 tweevoudige bepaling van de bloedgroep van patiënt alvorens een

bloedcomponent vrij te geven.

Renaudier et al. Blood 2007: 3-voudige reductie AHTRs



 oorzaken:   As-vorming tegen Ag op getransfundeerde cellen

(allo-immunisatie) (meestal Kidd, Rh, Duffy, Kell)

 kenmerken:  uitgestelde transfusiereactie na 24 uur - 21 dagen

 kliniek:

koorts, Hb↓, sferocytose, icterus, Hb-urie

(! DD post-op: blijvende bloeding – sepsis) 

transfusiereacties

- uitgestelde hemolytische reactie (DHTR) -



 a) febriele reactie (FNHTR):

o oorzaak: veroorzaakt door verworven HLA-antistoffen

o kenmerken: reactie treedt op binnen de 30-90 min na start transfusie

o kliniek: koorts, rillingen, tachycardie, flushing, serumziekte-achtig beeld

o diagnose: afwezigheid van hemolyse, opsporen van HLA - As

o therapie: corticoïden, pethidine (Dolantine®), antihistaminica + voorkomen 

door gebruik van gedeleukocyteerde componenten

transfusiereacties

- niet-hemolytische reacties -



 b) allergische reactie:

o oorzaak: IgE-gemedieerde (type 1) - reactie op allergenen (serum Ig, Ag 

op plaatjes, Ag op WBC, ethyleen oxide)

o kenmerken: onmiddellijk

o kliniek: allergische reactie (licht (urticarieel)  anafylactische reactie)

o therapie: antihistaminica, steroiden + profylaxe bij volgende transfusies

profylaxe  =  cetirizine 10 mg po +/- hydrocortisone 100 mg IV

transfusiereacties

- niet-hemolytische reacties -



Silliman, C. C. et al. Blood 2005; 105: 2266-2273

• 1/12000 transfusies

• acute respiratoire distress binnen

6 uur na start van transfusie

• bilaterale longinfiltraten

• ernstige hypoxie

• koorts

• uitsluiten cardiogene oorzaken

van pulmonair oedeem

• 5 - 10 % mortaliteit

TRALI



• screening naar Ab bij de donor:

 anti-granulocyten As

 anti-HLA (I –II) 

in 65 – 90%

Silliman, C. C. et al. Blood 2005;105:2266-2273

• uitsluiten van multipare vrouwelijke

donoren voor plasmadonatie

• bepalen anti-granulocyten As bij alle

donoren

TRALI



 definitie:   - diepe thrombopenie, acuut ontstaan ongeveer een week na 

bloedtransfusie

- meestal bij HPA-1a negatieve vrouwen, allo-immunisatie  

door zwangerschap

 etiologie:   HPA-1a As, geboost door transfusie

 zelden:  UK  3 gevallen per jaar gemeld  

 kliniek:  uitgebreide purpura, risico voor inwendige bloedingen

 behandeling:   hoge dosis IVIg > steroïden

 in toekomst:  HPA - compatibele bloedcomponenten

transfusiereacties

- post-transfusie purpura (PTP) -



 ° 1 à 2 weken na transfusie

 koorts, erythemateuze huidrash, 

diarree, abdominale krampen, 

gestoorde levertesten,

pancytopenie 

 diagnose: huidbiopsie  epidermale cel dyskeratose, eosinofiele

necrose, dermale infiltratie van MNC, satelliet celnecrose. 

Vaak minder typisch APO-protocol.

 geen effectieve therapie

 preventie is primordiaal     LEUKODEPLETIE en BESTRALING !

transfusiereacties

- TA-GvHD -



Transfusieketen

indicatiestelling voor transfusie (arts)

KLINIEK

aanvraagbon naar bloedtransfusielaboratorium

controle op indicatie /

bijzonderheden e.d.

selectie uit voorraad

BLOEDBANK

donorevaluatie / selectie

laboratorium

productie

VOORRAAD

UITGIFTE

transport

ontvangst / controle door de afdeling

TRANSFUSIE



melding transfusiereactie

onderzoek

follow up (hemovigilantieteam,

transfusiecomité) & feedback

naar aanvrager

TRANSFUSIE

transfusieverslag

geen problemen

(indien nodig)

rendement van transfusie

goed
onvoldoende

opbrengst

rapportering

ARCHIVERING


