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Diagnose TTBI/posttransfusiebacteriëmie/-sepsis



Uitgangsvraag

Welke procedure wordt geadviseerd ter bevestiging of 
uitsluiting van de diagnose Transfusion Transmitted
Bacterial Infection (TTBI), post-transfusie 
bacteriëmie/sepsis?



Definities TRIP

Post-transfusie bacteriëmie/sepsis 

Het ontstaan van klinische symptomen van bacteriëmie/sepsis tijdens, aansluitend aan of enige 
tijd na een bloedtransfusie, waarbij een relevante positieve bloedkweek van de patiënt wordt 
verkregen en al dan niet een oorzakelijk verband met een toegediend bloedproduct kan worden 
gelegd.

Bacteriële contaminatie bloedproduct*

Het volgens de regelen der kunst aantonen van een relevante hoeveelheid bacteriën in een 
(restant van) bloedproduct of de bacteriologische screeningsfles van trombocytenproducten, dan 
wel materiaal van dezelfde donatie, met behulp van laboratoriumtechnieken en bij voorkeur met 
uittypering van de betreffende bacteriestam(men).

Opmerking: Vaak treedt dit op in het kader van routinematige bacteriologische screening van 
trombocytenproducten. Trombocytenconcentraten worden gedistribueerd “negative to date” en de 
ziekenhuizen worden op de hoogte gebracht van een eventuele latere positieve screeningsuitslag.



Definities



Contaminatie bloedproduct

Van alle trombocytenconcentraten wordt bij Sanquin een kweek afgenomen

Bron: Sanquin

jaar TC geleverd aan ZH toege

diend

percentage

2015 55114 71 0,129%

2016 56721 66 0,116%

2017 54152 69 0,127%

2018 55360 74 0,133%

2019 53682 56 0,104%



Resultaten kweken TC bij Sanquin

Bron: Sanquin



Toedienen van bloedproducten



Posttransfusie bacteriëmie sepsis



Symptomen voor post-

transfusiebacteriëmie/sepsis

• Koorts

• Koude rillingen

• Tachycardie

• Stijging of daling van de bloeddruk



Verpleegkundige interventies

• Stop de transfusie

• Voer controle vitale functies uit/ waarschuw arts

• Laat altijd de intraveneuze toegang intact

• Koppel de eenheid af i.o.m. arts

• Start NaCL 0,9% infuus over nieuwe infuuslijn



Onderzoek transfusiereactie

Matig /ernstig Ernstig 

(poli) klinische lab aanvraag:

Bloedtransfusie: onderzoek n.a.v. 

transfusiereactie

Chemie: LDH; Bilirubine; Haptoglobine

Hematologie: Hb/Ht, trombogetal

MMIZ: Banale kweek bloedproduct(restant 

bloedproduct afgedopt  inleveren bij het 

bloedtransfusielaboratorium); perifere 

bloedkweek bij de  patiënt; evt bloedkweek uit 

CVK.

Extra onderzoek:

Overweeg bij ernstige dyspnoe/ respiratoire 

insufficiëntie NT-proBNP (pre- en post transfusie)

Vrij Hb in urine

X-thorax bij ernstige dyspnoe/ respiratoire 

insufficiëntie



Waarmee dop je een eenheid af?



Hoe dop je een eenheid af

- pomp stopzetten

rollerklem dichtzetten

- handhygiëne

onsteriele handschoenen 

aantrekken

- eenheid van infuuspaal 

halen. LET OP: dat geen 

bloed terug in zak loopt

- spike verwijderen

- steriele spike plaatsen



Kweken van de eenheid

Als zijlijn een 

luerlock

(schroefsluiting) 

heeft  kan er een 

injectienaald 

worden gebruikt



Bron: TRIP



Aanbeveling 1

Algemeen

Neem de methode van het afnemen van kweken van het restant bloedproduct op in de

transfusieprotocollen.

Afname bloedkweek patiënt

Neem bij voorkeur een bloedkweek middels een venapunctie af en indien aanwezig ook een 
bloedkweek uit de centraal veneuze katheter of Port-a-cath®, en eventueel arterielijn.



In de CBO Richtlijn bloedtransfusie (2011) wordt aanbevolen om bij transfusiereacties zoals koorts 
en koude rilling een bloedkweek van de patiënt af te nemen en een kweek van het bloedproduct. 
Echter, de manier waarop de bloedkweken afgenomen moeten worden is niet vastgelegd. 

De aanbeveling ten aanzien van het kweken van (restant) bloedproduct is gebaseerd op expert 
opinion van de werkgroep*.

* Werkgroep transfusiereacties herziening richtlijn Bloedtransfusie 2020



Aanbeveling 2: kweek uit restant 

bloedproduct

Verpleegkundige

Vervang het infuussysteem door een nieuw zijlijntje waardoor het bloedproduct goed afgedopt 
wordt. Gebruik voor het afdoppen van het restant bloedproduct een nieuw zogenaamd zijlijntje 
van een infuussysteem.

Medische Microbiologische Laboratorium

• Formuleer criteria voor het accepteren van het aangeleverde (restant) bloedproduct voor een 
kweek en neem dit op in het ziekenhuisprotocol.

• Vul de kweekfles door middel van het gebruik van het zijlijntje.

• Neem het resultaat van een onjuist afgenomen kweek alleen mee na overleg met de medisch 
microbioloog.

• Oormerk de kweekuitslagen die door middel van het “spoelen” van een toegediende eenheid 
zijn verkregen.




