
18  Bloedbeeld  September

Veiligheid bloedplaatjes 
gewaarborgd

Onderzoek

Marieke de Lorijn/Marsprine

In 2013 is de onderzoeksgroep Klinische 
Transfusie Research gestart met het platelet 
safety program. Binnen dit onderzoekspro-
gramma, dat de veiligheid van plaatjestrans-
fusies centraal stelt, richt promovenda Aukje 
Kreuger zich op hemato-oncologische patiën-
ten. Aan de hand van data van verschillende 
ziekenhuizen heeft zij onderzocht of de 
bewaarduur van plaatjes invloed heeft op het 
infectierisico. Daarnaast heeft zij het infectie-
risico van plaatjes bewaard in plasma en de 
trombocytenbewaarvloeistof PAS (Platelet 
Additive Solution) met elkaar vergeleken.

De onderzoeksgroep Klinische Transfusie 
Research van Sanquin Research vormt samen 
met de unit Transfusiegeneeskunde van 
Sanquin Bloedbank het Centre for Clinical 
Transfusion Research (CCTR). Het CCTR 
werkt samen met de afdelingen Immuno-
hematologie & Bloedbank, Gynaecologie, 
Intensive Care en Klinische Epidemiologie van 
het LUMC. Deze intensieve samenwerking 
tussen de centra is in 2010 al vormgegeven 
en draagt de naam Jon J. van Rood Centrum 
voor Klinisch Transfusieonderzoek, genoemd 
naar de pionier op het gebied van transfusie-
geneeskunde Jon J. van Rood, die onlangs is 
overleden. De samenwerking tussen de twee 
instellingen biedt beiden voordeel, maar 
bovenal geeft het artsen en de gezondheids-
zorg in het algemeen antwoord op complexe 
vraagstukken rondom transfusies van bloed-
plaatjes en rode bloedcellen. Dit is één van 
de missies van het CCTR. Daarnaast hebben 
deze instellingen zich tot doel gesteld kennis 
van de hoogste kwaliteit te verwerven op het 
gebied van transfusiegeneeskunde, om deze 
vervolgens wijd te verspreiden in het klinisch 
handelen binnen ons land en over de grens. 
Het ultieme doel is uiteraard om de zorg voor 
de individuele patiënt te optimaliseren, in het 
bijzonder voor patiënten die bloedproducten 
nodig hebben. “In principe wil je bloedpro-
ducten alleen geven als het echt nodig is”, 
aldus prof. Anske van der Bom. Eén van de 
doelen die het CCTR zich heeft gesteld is dan 
ook het ontwikkelen van optimale transfu-
siestrategieën. Dat het nodig is, blijkt wel uit 
een enquête onder medisch specialisten in 
Nederland. Deze toonde namelijk aan dat er 

een grote mate van heterogeniteit in transfu-
siebeleid van bloedplaatjes bestaat. 

Bloedplaatjes in PAS en plasma vergelijken
Die enquête is overigens opgesteld en uitgezet 
door Aukje Kreuger, promovenda binnen het 
platelet safety program. Zij onderzocht een 
belangrijke centrale vraag over het bewaar-
medium van bloedplaatjes: Maakt het uit of 
je bloedplaatjes bewaard in PAS of plasma 
krijgt? Ofwel: beïnvloedt het bewaarmedium 
de twee belangrijkste parameters voor veilige 
transfusies: het optreden van transfusie-
reacties en infectierisico?
In Nederland worden bloedplaatjes vooral 
gegeven aan hemato-oncologische patiënten, 
en dat is dan ook de groep patiënten waar 
Kreuger’s onderzoek zich op richtte. Bloed-
plaatjes in plasma worden in het grootste 
deel van Nederland gegeven – ongeveer twee-
derde – en het overige deel, regio Zuidwest 
(en tegenwoordig ook regio Zuid-Limburg), 
krijgt plaatjes in PAS. Het is dus regionaal 
bepaald wat de patiënt uiteindelijk krijgt 
toegediend. De reden: het is historisch zo 
gegroeid. 
Kreuger: “De beste PAS-plasmavergelijkingen, 
die ik heb kunnen maken waren op basis van 
TRIP-data. TRIP (Transfusie- en transplan-
tatiereacties In Patiënten) is het Nationaal 
bureau voor hemovigilantie en biovigilantie. 
Ik heb gekeken naar infectierisico, en de data 
lieten zien dat infecties iets vaker voorkwa-
men na toedienen van plaatjes in PAS. Maar 
de hoeveelheid data was beperkt, en het was 
bovendien een zeldzame reactie. Dat maakt 
het doen van een gedegen uitspraak lastig.” 
Een ander aspect dat Kreuger onderzocht 
heeft is de bewaarduur in relatie tot de veilig-
heid van het bloedplaatjesproduct. Veron-
dersteld wordt dat een langere bewaarduur 
het risico op transfusie-gerelateerde infecties 
verhoogt. Kreuger vroeg zich af of dit werke-
lijk zo is: “Tegenwoordig kan je het product 
zelfs zeven dagen bewaren; maakt het dan 
uit of je oude of jonge plaatjes krijgt? Krijg je 
meer infecties van langer bewaarde plaat-
jes?” Voor het beantwoorden van deze vraag 
heeft zij gebruik gemaakt van gegevens uit 
verschillende databanken van Nederlandse 
ziekenhuizen. Hierbij heeft zij een positieve 
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bloedkweek als bewijs voor infectie genomen. 
En wat bleek: “Bij de langer bewaarde plaat-
jes zag ik minder positieve bloedkweken. Dit 
zag ik vooral in plasma. In PAS kwam dit 
niet zo sterk naar voren, maar dat had vooral 
te maken met de beperkte hoeveelheid data 
die ik tot mijn beschikking had. Bovendien 
omvatte het merendeel van de data trans-
fusies met bloedplaatjes in PAS II en deze 
konden maar vijf dagen bewaard blijven 
(tot 2013). Hierdoor wordt de groep ‘oude’ 
bloedplaatjes automatisch kleiner.” In Dene-
marken wordt uitsluitend gebruik gemaakt 
van bloedplaatjes in PAS III, die zeven dagen 
bewaard kunnen worden; daarnaast slaan 
zij veel data van hun patiënten op, en dus 
was een grotere dataset al snel in zicht. Wel 
ging het verkrijgen van de Deense gegevens 
gepaard met de nodige te nemen horden 
inzake toestemming en dus toegang tot deze 
gegevens. Het is Kreuger gelukt om met deze 
gegevens aan te tonen dat ook bij langer 
bewaarde bloedplaatjes in PAS III sprake is 
van minder positieve bloedkweken. 
Haar onderzoek heeft dus een associatie 
aangetoond tussen de bewaarduur van 
bloedplaatjesproducten en het optreden van 
infecties na transfusie bij hemato-oncolo-
gische patiënten; bij oudere bloedplaatjes 
was er minder vaak sprake van infectie na 
transfusie. Overigens heeft zij infecties met 
alle mogelijke oorzaken geïncludeerd in haar 
onderzoek. Het bacterieel infectierisico is im-
mers niet alleen verbonden aan de steriliteit 
van het product; mogelijk beschikken bloed-
plaatjes zelf over een immuun-modulerend 
effect. Echter is de oorzaak van de waarne-
ming in Kreuger’s onderzoek niet bekend. 
Evenals nader onderzoek noodzakelijk is om 
de daling van het bacterieel infectierisico 
in dit onderzoek in verband te brengen met 
een vermindering van een verondersteld 
immuunmodulerende-effect bij oudere bloed-
plaatjes. Wel bevestigt haar onderzoek dat de 
bewaarduur niet bezwaarlijk is. Althans het 
lijkt de veiligheid met betrekking tot het 
bacterieel infectierisico niet nader onder druk 
te zetten. Een prettige uitkomst ook gezien het 
feit dat er voor een standaardproduct – een 
zakje bloedplaatjes – maar liefst vijf personen 
vrijwillig hun bloed hebben gedoneerd.
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De invloed van bloedplaatjestransfusie op 
bloedingen
De veiligheid van bloedplaatjes is dus redelijk 
goed gewaarborgd. De vraag welke invloed 
bewaarduur en bewaarmedium hebben op 
de effectiviteit van plaatjes heeft Kreuger 
met haar onderzoek niet kunnen beantwoor-
den. Dit aspect laat zich sowieso minder 
goed onderzoeken. Dagelijks begeleider van 
Kreuger, Rutger Middelburg: “Eigenlijk is het 
nog steeds de vraag voor welke patiënten 
bloedplaatjestransfusie effectief is en hoeveel 
bloedplaatjes een bepaalde patiënt nodig 
heeft. Op basis van een vastgestelde richt-
lijn worden nu bepaalde patiëntengroepen 
preventief behandeld met trombocyten-
transfusies op basis van een drempelwaarde. 
Echter, als je je hier verder in verdiept, lijkt er 
wel wat verschil te zijn – afhankelijk van de 
onderliggende ziekte – hoeveel bloedplaatjes-
transfusies nodig zijn. Wij zouden hier graag 
meer inzicht in willen hebben, door bijvoor-
beeld te kijken naar bloedingen die wel of 
niet optreden na een transfusie.” Het is alleen 
erg lastig gebleken een bloeding – en met 
name de mate van de bloeding – terug te 
vinden in grote patiëntendatabanken. “Een 
volgende promovendus zal de taak krijgen om 
bloedingen bij patiënten die preventief be-
handeld worden met trombocytentransfusies, 
actief gemeld te krijgen, zodat we deze 
gegevens kunnen verzamelen en met de ver-
kregen inzichten het transfusiebeleid nader 
kunnen aanscherpen.”, aldus Middelburg. 
Co-promotor van Kreuger, Jean-Louis Kerk-
hoffs benadrukt nog een andere belangrijke 
reden voor het verzamelen van transfusiege-
gevens: “De gedachte is om bloedplaatjes te 
bestuderen van begin tot eind. Je wilt immers 
weten of de eigenschappen die worden toe-
gekend aan bloedplaatjes tijdens onderzoek 
in het laboratorium, zich ook daadwerkelijk 
manifesteren in de kliniek, dus in de patiënt.”
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