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Nederlandse artsen geven 
weinig rode-celtransfusies

Opinie

Marieke von Lindern

Een systematic review in het New England 
Journal of Medicine laat zien dat artsen in 
Nederland in vergelijking met andere Westerse 
landen minder rode-celtransfusies toedienen 
per 1000 inwoners. Uit het aantal door 
Sanquin geleverde rode-celconcentraten 
blijkt dat deze trend zich voortzet. Waar 
komt dat door?

In 2016 heeft Sanquin 418.384 eenheden 
erytrocyten geleverd aan Nederlandse zieken-
huizen. Een aantal van u zal dit aantal 
misschien meteen willen vermenigvuldigen 
met de kosten van een transfusie-eenheid en 
vaststellen dat dit goede handel is. Maar is 
dat wel zo? De laatste jaren loopt het gebruik 
van transfusie eenheden gestaag terug. In 
1998 werden meer dan 700.000 eenheden 
transfusiebloed geleverd. In twintig jaar is het 
verbruik van transfusie bloed met 40% vermin-
derd, terwijl het aantal ziekenhuisopnames 
juist met 40% is toegenomen1. Die terugloop 
in het gebruik van bloed heeft meerdere oor-
zaken, waaronder bijvoorbeeld verbeterde 
operatietechnieken die in de Westerse wereld 
worden toegepast. Maar Sanquin en het 
ministerie van VWS ondersteunen ook al jaren 
onderzoek naar optimaal gebruik van trans-
fusiebloed. Een recent artikel in het toonaan-
gevende tijdschrift NEJM (New England Journal 
of Medicine) benoemt factoren die van belang 
zijn voor aanbevelingen op het gebied van 
de bloedtransfusiepraktijk2. In dit artikel ver-
gelijken de auteurs het gebruik van transfusie 
eenheden in zestien Westerse landen. Neder-
land blijkt koploper te zijn in de reductie van 
bloedgebruik voor transfusie. Waar in Neder-
land 27 transfusie eenheden per 1000 inwoners 
wordt gebruikt, loopt dat in verschillende 
landen op. Tot een twee maal hoger gebruik 
in Duitsland (tabel). Aangezien we mogen 
aannemen dat de medische zorg in deze landen 
op een vergelijkbaar niveau ligt, kunnen we 
constateren dat Nederlandse artsen restrictief 
zijn in het gebruik van bloedtransfusie als 
(ondersteunende) therapie. 

4-5-6 regel
In het Jon J van Rood Centrum voor klinisch 
transfusie-onderzoek in Leiden (CCTR), een 
samenwerkingsverband tussen Sanquin en 

het LUMC, wordt onderzoek gedaan naar nut 
en risico van bloedtransfusies. Transfusies 
kunnen levensreddend zijn, maar vormen 
ook een reëel risico. Daarom is het van groot 
belang om te weten wie wel, en wie beter niet 
in aanmerking zou moeten komen voor een 
bloedtransfusie. De aanbevelingen die volgen 
uit het onderzoek van onder meer de groep 
van Anske van der Bom (het CCTR in Leiden) 
werpen enig licht op deze zaak en hebben 
mede geleid tot de invoering en toepassing 
van de 4-5-6 regel. In het kort op neer komt 
dat patiënten met een gezonde bloedcelaan-
maak pas een bloedtransfusie krijgen bij een 
hemoglobineconcentratie (Hb) lager dan 
4 mmol/liter. Bij een beperkt aantal patiënten 
met co-morbiditeit wordt al bij een Hb lager 
dan 6 mmol/l een transfusie gegeven, en 
voor alle andere patiënten geldt een grens 
van 5 mmol/l. De vraag is zelfs of we niet 
nog restrictiever moeten zijn om risico’s van 
bloedtransfusie waaronder transfusie reacties, 
transfusie geassocieerde longschade (TRALI), 
volume-overbelasting (TACO), en uiteindelijk 
ook ijzerstapeling te verminderen. 

Vermindering zet door
Als wij de getallen van Sanquin3 combineren 
met de bevolkingsgetallen van het CBS4 blijkt 
dat het gebruik nog lager ligt, en ook de 
laatste jaren verder daalt van 30,3 eenheden/ 
1000 inwoners in 2012 naar 24,6 eenheden/ 
1000 inwoners in 2016. De daling in het ver-
bruik van transfusie-eenheden heeft tot een 
aanzienlijke besparing van de medische zorg 
geleid. De daling in het gebruik van transfu-
sie-eenheden heeft bij de Divisie Bloedbank 
ingrijpende personele gevolgen gehad, en 
wij onderzoeken nog hoeveel het de kwaliteit 
van de bloedtransfusie ten goede is gekomen. 
Maar voorlopig zijn we het zuinigste land 
van de Westerse wereld, en daar kunnen we 
in dit geval blij mee zijn.
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Gebruikte rode-celeenheden in Westerse Landen (2013)

Gebruik Eenheden/1000 inwoners

Duitsland 54,6
Zweden 48,2
Denemarken 43,9
Italië 41,7
Begië 41,5
US (2013) 41,0
Frankrijk 38,1
Noorwegen 36,1
Zwitserland 35,3
Verenigd Koninkrijk 35,3
US (2015) 34,5
Spanje 33,8
IJsland 33,2
Australië 29,9
Ierland 28,0
Nederland 27,0
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