
Oud en nieuw anno 2010: De discussie rond de bewaarduur van RBC 
 
De laatste jaren is de bewaarduur van rode bloedcelconcentraten (RBC) 
een hot topic geworden onder andere door de zeer wisselende conclusies 
van tientallen, meest observationele, studies. Bij een nauwkeurige 
inspectie van de betreffende publicaties blijken er opmerkelijk vaak 
tekortkomingen te zijn in studieontwerp en/of analyse, die meestal 
leiden tot overschatting van het risico van ‘oudere’ RBC. Omdat de 
resultaten van de lopende gerandomiseerde studies nog enkele jaren op 
zich laten wachten moet beleid voorlopig nog op de resultaten van het 
observationeel onderzoek worden gebaseerd. Een juiste inschatting van 
de waarde van de verschillende studies is hierbij van groot belang. 
 
Het optreden van veranderingen in de eigenschappen van RBC tijdens het 
bewaren wordt samengevat onder de term ‘storage lesion’. Deze 
veranderingen zijn uitgebreid beschreven maar of zij überhaupt klinische 
consequenties hebben is echter al jarenlang onderwerp van discussie. De 
eerste publicatie over een associatie van de bewaarduur van RBC met de 
prognose van de getransfundeerde patiënten is in 1994 verschenen1. In de 
daaropvolgende jaren is er slechts sporadisch gepubliceerd over dit 
onderwerp, tot 2008. Met het artikel van Koch et al in NEJM kwam dit 
onderwerp opeens vol in de schijnwerpers van zowel vak- als lekenpers2. 
Helaas kregen de ingezonden brieven die de tekortkomingen van deze studie 
bespraken aanzienlijk minder aandacht.3 Vanaf 2008 zijn er minstens 
veertien nieuwe observationele studies gepubliceerd met de bewaarduur van 
RBC als onderzoeksonderwerp. De belangrijkste valkuilen waar bij dit soort 
studies op gelet moet worden, worden hier toegelicht. 
 
Het aantal getransfundeerde RBC 
Veruit de belangrijkste valkuil betreft het aantal RBC dat aan een patiënt is 
toegediend. Om in een studie inzicht te verkrijgen in mogelijke effecten van 
de bewaarduur van RBC moeten andere variabelen, zoals het aantal RBC, zo 
min mogelijk verschillen. Dit blijkt in de praktijk op verschillende manieren 
mis te gaan. 
Het duidelijkste voorbeeld betreft studies die patiënten zonder RBC 
transfusies als controlegroep gebruiken.4 De controlegroep is daarmee altijd 
in een betere klinische conditie dan de studiegroep waar iedereen ten slotte 
minstens één RBC nodig heeft gehad. Dit verschil in klinische conditie komt 
bovenop een eventueel verschil ten gevolge van de bewaarduur waardoor 
het risico van bewaren zal worden overschat. 
Studies die ‘de oudste RBC’ analyseren lopen een vergelijkbaar risico door 
het sterke verband tussen het aantal RBC dat een patiënt heeft ontvangen 
en de bewaarduur van de oudste RBC. Bij iedere transfusie is er een kans dat 
de RBC ouder zijn dan ‘x’ dagen. Dit leidt er toe dat poly-transfusies veel 
vaker in de groep met een oudste RBC ouder dan ‘x’ dagen terecht zullen 



komen. Poly-tranfusies hebben gemiddeld een slechtere prognose dan 
patiënten die slechts een enkele RBC nodig hebben. Door de extra poly-
transfusies in de groep met een oudste RBC ouder dan ‘x’ dagen zal ook hier 
het risico van bewaren van RBC worden overschat. 
Sommige studies hebben het aantal RBC ouder dan ‘x’ dagen geanalyseerd. 
De valkuil bij dit ontwerp zit hem in het feit dat een extra RBC ouder dan ‘x’ 
dagen automatisch ook een extra RBC voor het totaal aantal RBC betekent. 
En het totaal aantal RBC is natuurlijk al jaren bekend als risicofactor voor 
allerlei eindpunten. 
Er zijn verschillende methoden om te compenseren voor een verschil in 
aantal RBC waarmee de geschatte associatie met de bewaarduur tot een 
meer realistische waarde kan worden gecorrigeerd. Helaas blijken veel 
studies geen enkele correctie toegepast te hebben. Bij studies die wel enige 
vorm van correctie gebruikt hebben blijken significante invariante 
associaties sterk af te zwakken en vaak zelfs te verdwijnen2,5-9. 
 
ABO bloedgroep 
De ABO bloedgroep van een patiënt is onder andere geassocieerd met het 
risico op coronair vaatlijden, trombo-embolische complicaties en post-infarct 
mortaliteit10,11. Hierbij blijken patiënten met bloedgroep O een verminderd 
risico te hebben ten opzichte van non-O patiënten. De bredere 
compatibiliteit van bloedgroep O RBC leidt tot een hogere turnover binnen 
de ziekenhuisvoorraad. Patiënten met bloedgroep O ontvangen dan ook 
gemiddeld versere RBC, waardoor in een studiegroep met oude RBC de non-
O patiënten oververtegenwoordigd zijn2. Deze overmaat aan non-O 
patiënten leidt niet alleen tot een overschatting van het risico van oude RBC 
op trombo-embolische complicaties maar ook op de daaraan gerelateerde 
opnameduur en mortaliteit. 
 
Studie-eindpunt eerder dan RBC transfusie 
De meeste studies hebben bij het analyseren van de bewaarduur van de 
getransfundeerde RBC gebruik gemaakt van de data van alle RBC die tijdens 
de opnameperiode zijn toegediend. Bij analyses naar een associatie met 
mortaliteit of met ziekenhuisopnameduur geeft dit geen problemen. Vaak 
zijn er echter ook andere eindpunten/complicaties geanalyseerd zoals 
infecties, orgaanfalen of trombose. Bij deze analyses gaat het dan mis 
omdat er bij sommige patiënten RBC worden geanalyseerd die zijn 
toegediend nadat de complicatie al was opgetreden. Omdat door deze late 
RBC de variabele ‘oudste RBC’ wel ouder kan zijn geworden maar nooit 
jonger, worden enkele patiënten met complicaties onterecht geanalyseerd 
alsof zij oudere RBC zouden hebben ontvangen. Ook deze valkuil leidt 
daarmee tot overschatting van het risico van bewaren. 
 
 
 



Dichotomisatie van bewaarduur (bijv. ≤ 14 dagen vs. >14 dagen) 
Veel studies hebben in het studieontwerp al bepaald dat de bewaarduur 
gedichotomiseerd, als ouder of jonger dan ‘x’ dagen, wordt geanalyseerd2,12. 
De afkapwaarde ‘x’ wordt daarbij gebaseerd op een hypothese over het 
onderliggende werkingsmechanisme (bijv. ‘x’ =14 dagen n.a.v. verdwijnen 
2,3-DPG). Wanneer een significant verschil wordt gevonden is dan vaak de 
conclusie dat deze resultaten de hypothese ondersteunen dat dag ‘x’ een 
belangrijk omslagpunt is tijdens het bewaren. Door sommigen worden hier 
zelfs adviezen tot het wijzigen van het transfusiebeleid aan verbonden. Deze 
conclusies zijn echter volkomen ongegrond omdat een studie met dit 
ontwerp hier totaal géén informatie over verschaft. 
Ter illustratie, twee vragen: 1) Wat zou het resultaat van deze studie zijn 
geweest wanneer het omslagpunt niet bij ‘x’, maar heel ergens anders zou 
liggen? 2) En wat, wanneer er sprake zou zijn van een continue 
verslechtering van RBC, zonder enig belangrijk omslagpunt? Antwoord: In 
beide gevallen zou wederom gevonden worden dat RBC ouder dan ‘x’ het 
gemiddeld slechter doen (zie figuur 1). Een dergelijk studieresultaat zegt dus 
totaal niets over de importantie van bewaarduur ‘x’ in het onderliggende 
werkingsmechanisme. Hiervoor zijn analyses nodig ter optimalisatie van 
een variabele afkapwaarde van de bewaarduur. 
 
Publicatiebias 
Zoals bij alle langlopende studieonderwerpen is ook hier de literatuur 
enigszins vertroebeld door publicatiebias. Doordat kleine studies 
onvoldoende power hebben om een associatie uit te kunnen sluiten zijn 
alleen die kleine studies gepubliceerd die wel een significante associatie 
hebben gevonden. Kleine studies die geen associatie vonden zijn mogelijk 
zelfs niet eens ingestuurd voor publicatie. Het feit dat tot 2008 alle klinische 
studies met minder dan 100 patiënten een significante associatie 
rapporteerden, maar wel allemaal een andere, is een duidelijk signaal dat er 
ook bij dit onderwerp sprake is van publicatiebias. De besproken valkuilen 
kunnen hierbij verklaren waarom met name nadelige associaties zijn 
gerapporteerd. 
 
Epiloog 
RBC bewaarduurstudies die significante associaties met de prognose 
rapporteren komen vrijwel uitsluitend uit Noord-Amerika. Hierbij werden 
meestal leukocyt-rijke RBC gebruikt, dus zonder leukocytenreductie in de 
vorm van buffy-coat verwijdering en/of filtratie. Van alle andere studies, uit 
Denemarken (3), Nederland (3), Spanje (2), Frankrijk, Zweden of Australië, 
concludeert er slechts één dat er een significante associatie is, en dat is een 
studie met niet-getransfundeerde controles4. Op de laatste AABB zijn drie 
nieuwe observationele studies uit de VS gepresenteerd, onder andere met 
gefiltreerde RBC, die alle drie als belangrijkste conclusie rapporteerden dat er 
géén associatie van de RBC bewaarduur met het primaire eindpunt was 



gevonden. Deze nieuwe resultaten, gecombineerd met het initiële 
geografische verschil lijken dit hot topic wat af te koelen. 
In afwachting van de resultaten van de gerandomiseerde studies, waarin 
ook Nederland gaat participeren, kunnen we voorlopig concluderen dat na 
nauwkeurig bestuderen van de literatuur over RBC bewaarduur wij in 
Nederland ons geen zorgen hoeven te maken over ‘oud en nieuw’. 
 
Figuur 1 
Enkele theoretische risicopatronen passend bij een gedichotomiseerde 
analyse, waarbij het gemiddeld risico van RBC bewaard ≤ 14dgn significant 
groter is dan bij RBC bewaard <14dgn. 
 

 
Wanneer een significant hoger risico bij RBC ≤14 dagen wordt gevonden 
betekent dit niet direct dat dag 14 een belangrijk omslagpunt is. Ook 
wanneer een omslagpunt eerder is (blauwe lijn), later is (rode lijn) of totaal 
ontbreekt (blauw gestippelde lijnen) kan zo’n resultaat worden gevonden. 
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