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Data warehouse voor 
transfusiegegevens staat
in de steigers

Data-infrastructuur

Angela Rijnen

Data over bloedtransfusies, de uitwerking 
ervan op ontvangers en kenmerken van donors 
en ontvangers van bloedproducten herbergen 
een schat aan informatie. Tot nu toe werd 
die informatie projectmatig verzameld. Om 
zulke data structureel te kunnen gebruiken 
voor onderzoek, benchmarking en kwaliteits-
verbetering is het ‘Dutch Transfusion Data 
Warehouse’ in oprichting 

Zitten we op onze afdeling met het bloedpro-
ductengebruik op het goede spoor? Gebruiken 
we meer bloedproducten dan noodzakelijk is 
en zo ja: wat zijn daarvan de redenen? Zijn er 
indicaties voor transfusie waarbij bloed van 
een bepaalde categorie donors te prefereren is 
boven dat van andere? Welke rol speelt leef-
tijd van het bloedproduct of het Hb-gehalte van 
donors bij het effect van bloedtransfusies? 
Wie het antwoord op zulke vragen heeft, kan 
werken aan een nog veiliger en optimaler 
transfusiebeleid. Maar tot nu toe ontbreekt het 
in Nederland – net als in veel andere landen 
– aan de daartoe benodigde infrastructuur:
een centraal bestand waarin al deze gegevens 
voorhanden zijn.

Keten volgen
De komende vijf jaar financiert Sanquin de 
bouw van het Dutch Transfusion Data Ware-
house. Deze nationale database moet gegevens 
van donors, ontvangende patiënten en bloed-
producten samenbrengen, zodat de keten van 
donor tot ontvanger helemaal te volgen is. 
Behandelaren, transfusieartsen, ziekenhuizen 
en Sanquin kunnen daaruit allerlei gegevens 
halen om bijvoorbeeld bloedgebruik per 
patiëntencategorie, trends in het gebruik van 
bloedproducten en risicofactoren in de keten 
te analyseren. Ziekenhuizen kunnen onderzoek 
entameren en hun eigen gebruik toetsen: 
benchmarking. Sanquin wil de data gebruiken 
om de transfusieketen verder te optimaliseren 
en meer inzicht te krijgen in risicofactoren voor 
complicaties. Dat laatste kan door gegevens 
van een groep patiënten te vergelijken met 
die van de totale groep van getransfundeerde 
patiënten. Daarvoor wordt samengewerkt met 
de onderzoekafdeling Clinical Transfusion 
Research in Leiden, die onder leiding staat 
van Prof. dr. Anske van der Blom.

Nieuwe issues
Aan de basis van het plan voor het data ware-
house liggen twee studies: PROfielen van 
Transfusie-Ontvangers (ofwel PROTON) I en 
II. PROTON I was een door ZonMw gefinan-
cierd project waarin alleen gegevens van 
transfusie-ontvangers van 1996 tot 2006 
werden verzameld. Doel van dit onderzoek 
was om aan de hand van overlevingscijfers 
van patiënten en patiëntencategorieën de 
toegevoegde waarde van nieuw in te voeren 
veiligheidstests en behandelingen van donor-
bloed te kunnen doorrekenen. Sanquin 
financierde zelf een vervolg, PROTON II, 
dat in 2012 startte. “Daarin zijn niet alleen 
gegevens verzameld over transfusie-ontvangers, 
maar ook het geslacht en de leeftijd van de 
donors van wie ze bloedproducten hadden 
ontvangen én donatie- en transfusiegegevens.” 
Aan het woord is Mart Janssen, hoofdonder-
zoeker van de afdeling Transfusion Technology 
Assessment van Sanquin. “Zo is de laatste 
jaren de vraag gerezen of de leeftijd van een 
bloedproduct invloed heeft op de uitkomst van 
de transfusie. Daarvoor moet je niet alleen 
weten wanneer een product is gedoneerd, 
maar ook wanneer het is toegediend. Zo zijn 
er allerlei aspecten te bedenken die de veilig-
heid en kwaliteit van transfusies mogelijk 
verder kunnen verbeteren. Die kun je alleen 
bestuderen als je gegevens over de hele keten 
bij elkaar brengt.”

Niet gewoon kopiëren
Dataverzameling voor PROTON II bleek een 
kwestie van lange adem. “Het liefst wil je een 
geautomatiseerde data-uitwisseling tussen 
deelnemende ziekenhuizen en Sanquin, maar 
dat is nog een ver-van-mijn-bed-show”, zegt 
Rianne Koopman. Samen met Mart Janssen 
is zij projectleider van het data warehouse. 
“Nu struint onze projectcoördinator Peter 
Kemper ziekenhuizen en hun ICT-managers 
nog af voor gegevensbestanden. Alle ICT-
systemen werken weer net anders. De query’s 
die in PROTON I zijn gedraaid, zijn inmiddels 
weer anders. Wat het ook ingewikkeld maakt, 
zijn de codes die worden gehanteerd voor 
opnamediagnose en waar er duizenden 
van zijn. Die wil je terugbrengen tot een aan-
tal hoofdgroepen.”
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“Toen ik begon dacht ik: die dataverzameling 
kan niet moeilijk zijn – we kopiëren de ge-
gevens gewoon”, lacht Peter Kemper. “Maar 
zo werkt het niet. We gebruiken gegevens uit 
drie verschillende bronnen: laboratorium-
informatiesystemen, ziekenhuisinformatie-
systemen en de landelijke TRIP (Transfusie-
en Transplantatiereacties in Patiënten)-
registratie. De laboratoriuminformatiesystemen 
staan vaak los van de ziekenhuisinformatie-
systemen, dus moet je gegevens gaan koppelen. 
Soms hebben ziekenhuizen eigen coderingen, 
bijvoorbeeld om verrichtingen te registreren, 
en dan is het lastig om datasets uniform te 
krijgen. Ook tussen de TRIP-registratie en de 
andere datasets bestaan soms discrepanties.”

Drijfveren van ziekenhuizen
Sociaal geneeskundige Martine de Bruijne bij 
VUmc bevestigt dat de opzet van een data-
bestand ingewikkelder blijkt dan gehoopt was. 
Samen met Rianne Koopman was ze betrokken 
bij een vergelijkend onderzoek naar vermoede-
lijke verschillen in bloedgebruik bij hartchirurgie 
met als doel te achterhalen hoe je met toedie-
ning van zo min mogelijk bloed een optimaal 
resultaat bij de patiënten bereikt. “PROTON 
II begon toen net en wij hadden soortgelijke 
data nodig.” Ze raakte bij PROTON II betrokken 
en ze juicht het toe dat met het Dutch Trans-
fusion Data Warehouse gegevens structureel 
worden verzameld, zodat zorgverleners en 
onderzoekers daar gebruik van kunnen maken 
voor kwaliteitsdoeleinden. “Als het bij één 
project blijft, zoals destijds met PROTON I, 
dan houdt de dataverzameling na afloop van 
het project op. Je moet het permanent goed 
regelen. En één van de succesfactoren daarbij 
is dat deelnemers aan het data warehouse, 
dus ziekenhuizen die data aanleveren, daar-
van zelf ook gebruik maken.” Peter Kemper: 
“De drijfveren om gegevens te leveren zijn 
vooral benchmarking en wetenschappelijk 
onderzoek. Ik kom ambitieuze artsen tegen 
die wetenschappelijk onderzoek willen doen 
maar die daarvoor zelf onvoldoende gegevens 
hebben. Door een cluster te vormen – met 
andere ziekenhuizen of samen te werken 
met promovendi van Sanquin – kan het dan 
wel. Zo is inmiddels het landelijk Consortium 
Transfusiegeneeskundig Onderzoek opgericht 

waar behandelaars en onderzoekers met inte-
resse in transfusie-onderzoek zich bij kunnen 
aansluiten. Het data warehouse kan daar een 
belangrijke rol in spelen.”
Mart Janssen benadrukt dat het aanleveren 
van data over transfusie veel minder ingewik-
keld is dan data voor veel klinische studies. 
“Wij vragen alleen gegevens die ziekenhuizen 
al standaard registreren.”

Toetsing 
Voor PROTON I leverden twintig ziekenhuizen 
data aan. Het ging toen om relatief weinig 
gegevens. In totaal zijn zo’n veertig zieken-
huizen nodig om een representatief beeld van 
de Nederlandse transfusiepraktijk te vormen. 
“Nu zijn er veertien ziekenhuizen bezig om 
data beschikbaar te maken”, weet Mart Janssen. 
“Van zes hebben we alle gegevens nu in huis, 
van drie een eerste proefset, nog eens drie zijn 
heel actief bezig query’s te ontwikkelen om data 
beschikbaar te maken en twee ziekenhuizen 
wachten op herziening van het reglement.” Dat 
reglement is er inmiddels, vertelt Peter Kemper. 
“We hebben het opgesteld samen met een jurist 
van het VUmc. Alles is omschreven: privacy, 
rechten en plichten van de dataleveranciers, 
data-uitwisseling, de projectdoelstellingen en 
wie wanneer toegang heeft tot welke data.”
Rianne Koopman: “Privacy is heel belangrijk. 
We hebben de opzet laten toetsen door de 
Medisch Ethische Toetsings Commissie. 
De donor- en patiëntendata worden versleuteld 
en gepseudonimiseerd verzonden. Binnen de 
database worden de gegevens nogmaals ver-
sleuteld. Verder hebben we afgedekt dat externe 
partijen bij publicatie gegevens tot individuele 
patiënten of ziekenhuizen kunnen herleiden.”
Een adviesraad houdt er toezicht op dat 
onderzoek met data uit het datawarehouse 
plaatsvindt volgens het reglement en toetst 
vooraf de aanvragen voor datagebruik. Rianne 
Koopman: “Iedereen die gegevens wil hebben, 
ook Sanquin en deelnemers, moet een officieel 
verzoek daartoe doen. Deelnemende zieken-
huizen hebben ook de mogelijkheid tot 
een opt-out: zodat hun gegevens voor een 
bepaalde aanvraag niet worden verstrekt.”
Het Dutch Transfusion Data Warehouse 
wordt in de toekomst waarschijnlijk in een
zelfstandige stichting ondergebracht. 
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