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INTRODUCTIE 

➢Hoge mortaliteit 

➢ 2 miljoen doden verbloeding

➢ V.S.: belangrijkste doodsoorzaak  

➢ 10-20% mortaliteit is te voorkomen



MASSA TRANSFUSIE PROTOCOL

➢ 2007 MTP Defensie 

➢ Betere uitkomst patiënt 

➢ 2011 MTP in Nationale richtlijn → huidig advies: 3:3:1 

➢ Tim Rijnhout et al. 



PLASMA PRODUCT

➢Gebruik in het leger

➢Gevriesdroogd plasma 

➢ Bruikbaar in 5-10 minuten



ONDERZOEKSDOEL 

➢Werkgroep: 

• Nationaal transfusie beleid

• Introductie nieuw plasma product 

• Transfusie kwaliteit verbeteren

➢Ons onderzoek:

• Vaststellen transfusie strategie in NL

• Evaluatie interesse nieuw plasma product



STUDIE DESIGN

➢Cross-sectioneel onderzoek  

➢ Survey aan Nederlandse ziekenhuizen verbonden met transfusie laboratoria

➢ Vragenlijst 

• Transfusie strategie

• Beschikbare middelen

• Gebruik transfusieproducten

• Belangstelling nieuw plasma product 



➢ Data verzameling

➢ Januari-April 2022



RESULTATEN

➢MTP voor alle ziekenhuizen

➢ 93% begint met erytrocyten transfusie bij massaal bloedverlies

➢Onafhankelijk van de plasma beschikbaarheid

➢Geen relatie tussen transfusie strategie en beschikbare middelen



TRANSFUSIE RATIO’S 

Transfusie ratio: erythrocyten: plasma: trombocyten



ERYTROCYTEN/PLASMA RATIO

Plasma ontdooitijd >15 minuten:

• Hogere ratio erytrocyten/plasma 

• Variatie tussen ratio’s

Correlatie trend:

• Beschikbaarheid plasma and 
erytrocyten/plasma ratio 

• 1.21 vs 1.34, p=0.09



VERBRUIK TRANSFUSIEPRODUCTEN
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VERSPILLING TRANSFUSIEPRODUCTEN

➢ Erytrocyten: 1.21%

➢ Plasma: 7.2% 

➢ Plasma verspilling 7 keer zo hoog



INTERESSE NIEUW PLASMA PRODUCT

➢ 62% interesse nieuw plasma product

➢ 47.3% interesse wanneer gebaseerd op een single donor product  

➢ Relatie tussen interesse en beschikbaarheid plasma



CONCLUSIE 

➢Weinig uniformiteit in transfusiebeleid

➢Meeste ziekenhuizen voldoen aan richtlijnen

➢ Recent onderzoek: betere uitkomsten in patiënten bij eerder en liberaal plasma 

gebruik

➢ Transfusie cultuur: focus en starten met erytrocyten transfusie



CONCLUSIE

➢ Interesse in nieuw plasma product

➢ Relatie beschikbaarheid plasma en interesse 

➢Uitkomst bij beperkte plasma beschikbaarheid 

➢ Rol in plasma verspilling tegengaan 



DANKWOORD 

➢Deelnemende ziekenhuizen 

➢Werkgroep  



VRAGEN?


