
 

 8 Transfusie beleid en bloedingen  

Algemeen: er dienen 2 bloedgroep bepalingen te geschieden van 2, onafhankelijk van elkaar 

afgenomen, bloedmonsters. De laatste bloedgroep/irregulaire antistofscreening mag bij een 

transfusie van erytrocyten max. 72 uur oud zijn.  

8.1 Erytrocyten transfusies  

Indicaties voor bestraalde producten: zie 8.6 

8.1.1 Dosering  

Dosering: 10-15 ml/kg, maximaal 2 donoreenheden.  

Toedienen in 3-4 uur. Cave: hyperviscositeit bij hyperleucocytose,   

8.1.2 Indicaties erytrocyten transfusie  

NB. Op klinische indicatie kan een hogere grens gehanteerd worden  

Indicatie Transfusie als Hb  

Oncologische patiënt < 4,3 mmol/l*  

Cardiale/pulmonale pathologie < 6.0 mmol/l  

Ernstig ziek < 6.0 mmol/l  

*Bij zuigeling valt te overwegen om grens hoger te houden nl > 5.0 mmol/l  

 

8.2 Trombocyten transfusies  

Indicaties voor bestraalde producten: zie 8.4  

8.2.1 Dosering  

Dosering: 15 ml/kg, dit komt ongeveer overeen met < 3 maanden: 1 aferese eenheid 

 10-30kg ½ zak van 5 donoren  

>30kg hele zak van 5 donoren  

Toedienen in 30 minuten.  



Bij patiënten waarbij het geven van een forse hoeveelheid vocht een probleem is, kan 

trombocyten hyperconcentraat worden gegeven. Dit is erg arbeidsintensief om te maken, en 

maar zeer beperkt houdbaar. Moet dus zeer terughoudend gegeven worden.  

Overweeg het meten van de opbrengst (1 uur en 24 uur) bij patiënten met een lage opbrengst, 

of na transfusie reactie.  

8.2.2 Indicaties therapeutische transfusies  

Bij manifeste bloedingen, geen strikte trombocyten grens.  

8.2.3 Indicaties profylactische transfusies 1,2  

Transfusie als trombocyten  

Tijdens inductie ALL < 10 x 109/l  

Tijdens inductie AML, behoudens M3 < 20 x 109/l  

Tijdens inductie AML M3 < 50 x 109/l  

Bij sepsis < 20 x 109/l  

 

Ingrepen  

Lumbaalpunctie bij diagnostiek*: < 50 x 109/l  

Lumbaal punctie therapeutisch:  

“ beweeglijke patiënt of onervaren arts/NP < 50 x 109/l  

“ stille patiënt EN ervaren arts/NP, of onder narcose < 10 x 109/l  

Neusmaagsonde inbrengen < 10 x 109/l (afhankelijk van individuele patiënt (wel/geen 

mucositis, co-operatieve patiënt, hoge frequentie neusbloedingen)  

Neurochirurgische operatie < 100 x 109/l  

Oogheelkundige operatie < 100 x 109/l  

Centraal veneuze lijn inbrengen < 50 x 109/l eerste 24 uur  

Biopt < 50 x 109/l (geldt niet voor cristabiopt voor hematologische histologie) 

Tumor resecties < 100 x 109/l  



BAL < 50 x 109/l  

Beenmergaspiratie / botbiopt geen profylactische trombocyten transfusie, als nabloedend goed 

afdrukken  

PAC-naald inbrengen/verwijderen geen profylactische trombocyten transfusie, als nabloedend 

goed afdrukken  

IM medicatie / vaccinatie < 50 – overweeg sc vaccinatie ipv transfusie  

* bij diagnostiek dus altijd een transfusie bij trombo’s <50, ook al gebeurt de LP onder narcose. 

In verband met circulerende blasten.  

8.3 Wisseltransfusie  

Indien er bij een fereseprocedure een wisseltransfusieproduct (“Ht compatibele erytrocyten”) 

noodzakelijk is, dan kan deze als wisseltransfusie besteld worden via ordermanagement. Geef 

dan bij opmerkingen aan dat er sprake is van een wisseltransfusie t.b.v. een fereseprocedure en 

dat het product gecorrigeerd moet worden voor het hematocriet van de patiënt. Laat het 

bloedtransfusielaboratorium vervolgens telefonisch (57672, bij geen gehoor 55220) weten welk 

hematocriet daarbij als uitgangspunt moet worden genomen (dit i.v.m. evt. 

erytrocytentransfusies tussen moment van bestellen en levering in).  

8.4 Granulocytentransfusie 

Zie richtlijn granulocytentranfusie op Iprova 

 

8.5 Plasma transfusie 

Zie beleid massale/levensbedreigende bloeding 

 

8.6 Bestraalde producten  

Indicaties  

1. Prematuren (< 1500 gram geboortegewicht) en/of zwangerschap <32 weken (t/m 6 mnd na à 

terme datum)  

2. Kinderen met aangeboren gecombineerde immuundeficiëntie (SCID)  



3. bij (beenmerg of bloed) stamcelafname in het kader van een latere stamcel reïnfusie: vanaf 6 

weken vóór afname tot na afname. 

I.v.m. moeilijk voorspelbare timing afname bij high risk neuroblastoom patiënten gedurende 

de hele behandeling bestraalde bloedproducten geven  

4. Verworven immuundeficiëntie zoals bij:  

- allogene stamceltransplantatie (2 weken voor tot 1 jaar na transplantatie)  

- autologe stamceltransplantatie (2 weken voor tot 1 jaar na re-infusie)   

5. Na toepassing van donor lymfocyten infusie (DLI) of infusie van cytotoxische T-lymphocyten 

(CTL) tot 1 jaar na transfusie  

6. Transfusie tussen 1e tot en met 3e graads verwanten van celhoudende bloedproducten, zoals 

granulocytentransfusies  

7. HLA compatibele trombocytenconcentraten  

8. Gebruik van purine/pyrimidine antagonisten en gerelateerde medicatie (b.v. Fludarabine, 

Pentostatine, Cladribine) tot een jaar na staken van de therapie  

9. Bij anti-T cel behandeling (ATG, anti-CD52 en andere T cel monoclonalen) bij aplastische 

anemie of leukemie: vanaf de instelling van de toediening gedurende een half jaar na het 

voltooien van de behandeling  

 

De volgende indicaties staan in de CBO richtlijn, maar heeft de taakgroep supportive care in 

consensus weggelaten uit de indicaties:  

- Leukemiebehandelingen, waar dit in het protocol vereist wordt  

- Hodgkin lymfoom stadium III of IV (met beenmerginfiltratie)  

- Intra-uteriene transfusies, daarna tot en met 6 mnd na à terme datum (niet relevant voor onze 

populatie)  

  

 

Patiënten die bestraald bloed moeten krijgen, graag melden aan LKCH-Bloedtransfusie- 

Kernanalisten@umcutrecht.nl. Mail sturen welke patiënt en gedurende welke periode die patiënt 



bestraalde bloedproducten moeten krijgen. Dit als opvangnet om eventuele fouten bij 

aanvraagformulieren te vermijden. Er moet wel nog steeds bij het aanvraag”formulier” in Hix 

aangekruist worden dat die patiënt bestraalde producten moet krijgen en op welke indicatie.  

 

8.7 Beleid bij bloedingen  

Neusbloeding bij trombopenie  

1. Allereerst de neus snuiten. Bloedstolsels kunnen de neusbloeding juist laten bestaan.  

2. Gedurende tien minuten de neus dichtdrukken. Duim en wijsvinger net onder het botje op het 

zachte deel goed dichtdrukken, tegen het botje. Liefst in zittende houding met het hoofd iets 

naar voren gebogen (schrijvershouding). In ieder geval rechtop.  

3. Indien afdrukken niet geholpen heeft weer voorzichtig snuiten en een gaasje (geen watten) 

doordrenkt met Otrivin 0,1% in het neusgat doen en laten zitten. Na 30 min moet het ergste 

verholpen zijn. Het gaasje er niet zo uittrekken. Als het vast zit, het gaasje nat maken en 

voorzichtig met een draaiende beweging eruit halen.  

4. Bij ernstige bloeding kan men een stukje Spongostan doordrenken met Otrivin 0,1% en dit in 

het neusgat stoppen, verdere werkwijze gelijk aan boven.  

5. Bij onvoldoende resultaat of een recidief zal in de meeste gevallen ook een trombocyten 

transfusie gegeven worden.  

6. Indien er nog geen verbetering is contact opnemen met de KNO-arts.  

 

Aanhoudende of recidiverende slijmvliesbloedingen bij thrombopenie 

Thr >40-50 houden 

Cyklokapron (tranexaminezuur). Dosering: 50-100 mg/kg in 3-4 dd, oraal of intraveneus  

NB. Cave dosisaanpassing bij nierfunctie stoornissen, hematurie is een contra-indicatie 

Bij heftige menses bij thrombopenie ook hormonale behandeling ter preventie 

doorbraakbloedingen (zie het betreffende hoofdstuk). 


