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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Hoewel het aantal verdeelde erytrocytenconcentraten in België ongeveer 500.000 eenheden per 
jaar bedraagt, worden regelmatig tekorten vastgesteld tijdens de zomer- en 
wintervakantieperiodes. De verantwoordelijken van bloedtransfusie-instellingen en 
ziekenhuisbloedbanken zijn deze voorspelbare tekorten gewoon en weten hoe ze de beperkte 
voorraad aan bloedbestanddelen in dergelijke gevallen moeten gebruiken. Sommige 
administraties zoals bijvoorbeeld de National Blood Service (NBS, 2005) in het Verenigd 
Koninkrijk hebben een geïntegreerd plan (1) uitgewerkt met vermelding van de acties die in geval 
van belangrijk tekort door de bloedtransfusie-instellingen enerzijds en door de ziekenhuizen 
anderzijds moeten worden ondernomen . 
Deze plannen nemen voornamelijk het volgende in acht: 

1. een beperkte opgeslagen voorraad in de ziekenhuisbloedbanken om een maximale 
nationale bevoorrading in geval van onontbeerlijke transfusies te verzekeren; 

2. een globale vermindering van het gebruik van bloedbestanddelen om de behandeling van 
patiënten met de hoogste klinische behoefte te waarborgen. 

 
Het voorbereidingsniveau moet echter een totaal andere omvang hebben als men de zware 
impact van een grieppandemie die even ernstig zou zijn als die van 1918 gaat moeten beheren. 
In recente rapporten hebben de American Association of Blood Banks (AABB) en de UK Blood 
Services zich in het bijzonder gebogen over de invloed van een grieppandemie op de reserves 
aan bloedbestanddelen (2, 3). Deze organismen hebben verschillende aanbevelingen uitgewerkt 
om onder andere het verlies van ongeveer 30 % donoren en personeel werkzaam in de 
bloedtransfusie-instellingen en ziekenhuisbloedbanken te verhelpen. Andere aanbevelingen 
hebben meer specifiek betrekking op de beperking van het gebruik van bloedbestanddelen door 
de ziekenhuisdiensten. De aanbevelingen betreffende het gebruik van bloedbestanddelen 
hebben in feite tot gevolg dat meer stappen moeten worden ondernomen dan wat voorzien is in 
geval van gewoon tekort aan deze bestanddelen. 
 
Dit advies slaat niet op de te ondernemen acties om operationeel te blijven en vol vertrouwen te 
werken indien 30 % van de donoren en van de werknemers afwezig zijn. Er wordt eerder een 
inventaris gemaakt van de onontbeerlijke aanbevelingen om het gebruik van de voorraad van de 
ziekenhuisdiensten te maximaliseren tijdens een pandemiegolf die ongeveer 15 weken lang kan 
duren. 
 
De verschillende aanbevelingen die kunnen worden overwogen, werden geëvalueerd tijdens de 
vergaderingen van de werkgroep “Bloed en bloedderivaten” die op 13 september en 18 oktober 
2007 werden gehouden. Het voorlopige advies van de leden van de werkgroep “Bloed en 
bloedderivaten” werd op 18 oktober 2007 goedgekeurd en vervolgens door het College van de 
HGR op 7 november 2007 gevalideerd. 
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Opdracht 
 
De verschillende aanbevelingen evalueren die kunnen worden overwogen om het beste gebruik 
te maken van de beperkte bronnen van bloedbestanddelen in geval van crisistoestand 
voortvloeiend uit een grieppandemie.  
 
 

2. ADVIES  
 
De Hoge Gezondheidsraad heeft een reeks aanbevelingen uitgewerkt die tot doel hebben te 
waarborgen dat patiënten met een vitale transfusiebehoefte toegang krijgen tot de in het land 
beschikbare bestanddelen. Aan de ziekenhuizen beveelt hij aan deze aanbevelingen in hun 
lokaal urgentieplan op te nemen om de impact van de crisis te beperken. De aanbeveling voor de 
ziekenhuisbloedbanken bestaat erin de klinische diensten te sensibiliseren voor een optimaal 
gebruik van de beperkte voorraad aan bloedbestanddelen. 
 
 
Aanbevelingen betreffende het gebruik van bloedbestanddelen in geval van grieppandemie  
 
1. De ziekenhuizen passen de aanbevelingen en criteria voor goede transfusiepraktijk op een 
strikte wijze toe (zie “Goede transfusiepraktijken voor de ziekenhuizen”, HGR nr. 8167). Zo 
moeten met name bloedrecuperatie, hemodilutie en andere technieken van bloedbesparing 
maximaal benut worden. Bloedbesparende technieken door een rationeel gebruik, omvatten ook, 
maar zijn niet beperkt tot, de index van transfusierisico, beheer van het hemoglobinegehalte, 
mogelijkheid tot autotransfusie... 
 
2. De Transfusiecomités van de ziekenhuizen moeten, in samenwerking met de coördinator voor 
grieppandemie van hun ziekenhuis, op voorhand een urgentieplan opstellen. Vervolgens moeten 
zij dit plan samen aanpassen naargelang de evolutie van de pandemie. 
 
3. De beslissingen wat betreft het al dan niet dringend karakter van een ingreep die een 
bloedtransfusie vereist, worden door de behandelende clinicus genomen. Deze beslissingen 
worden in overleg met de verantwoordelijke van de ziekenhuisbloedbank genomen.  
 
4. De niet-dringende chirurgische ingrepen die bloedtransfusies vereisen moeten worden 
uitgesteld. 
 
De HGR trekt de aandacht van de overheid op de noodzaak om een nationale structuur op te 
bouwen teneinde de behandeling van patiënten met de hoogste klinische behoefte te 
waarborgen. Zodra de eerste infectiegevallen zich op het grondgebied voordoen, is het essentieel 
over een nationaal plan te beschikken om een maximale nationale bevoorrading in geval van 
onontbeerlijke transfusies te verzekeren. 
 
Deze specifieke aanbevelingen omvatten veel principes die kunnen worden toegepast op andere 
scenario's waarbij zeer besmettelijke ziekten betrokken zijn (b.v. SARS, WNV). Ze zullen indien 
nodig worden bijgewerkt in functie van de evolutie van de kennis inzake grieppandemie en de 
invloed ervan op de bevoorrading aan bloedbestanddelen. 
 
 

3. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 
De meeste aanbevelingen die door de AABB en de NBS (AABB, 2006; UKBS, 2006) werden 
uitgebracht, worden reeds toegepast in ons land in geval van gewoon tekort aan O-negatief 
bloed. In geval van grieppandemie kan echter 30 % van de bevolking worden getroffen door 
influenza met een infectiegolf die 15 weken lang kan duren. Gelet op deze omvang is het 
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onmogelijk voldoende reserves bij het begin van de pandemie te voorzien om het gebruik tijdens 
de hele duur van de infectiegolf te verzekeren. Daarom worden de ziekenhuizen ertoe gehouden 
een plaatselijk urgentieplan op te stellen om de impact van de crisis te beperken. Ze moeten ook 
in geval van grieppandemie over een coördinator beschikken.  
 
De door de HGR uitgewerkte aanbevelingen beogen het in overeenstemming brengen van de 
maatregelen die door alle ziekenhuizen van het land in geval van grieppandemie moeten worden 
getroffen. Ze zullen waarborgen dat patiënten met een vitale transfusiebehoefte toegang hebben 
tot de in het land beschikbare bestanddelen. 
 
 Er valt te noteren bijvoorbeeld dat de HGR van oordeel is dat de aanbevelingen vermeld in de 
handleiding “Goede transfusiepraktijken voor de ziekenhuizen” (HGR nr. 8167) moeten worden 
nageleefd, met inbegrip van de gidsen met transfusie-indicaties die in de bijlagen worden 
opgenomen. De HGR beveelt niet aan chirurgische ingrepen te annuleren. Huidig advies beoogt 
eerder het voorspelbare ernstige tekort in geval van grieppandemie tegen te gaan door niet-
dringende transfusies zoveel mogelijk te beperken. Om de bloedtransfusie-instellingen en -centra 
te ondersteunen bij het moeilijk beheren van de reserves in een dergelijke belangrijke 
crisistoestand moeten de ziekenhuisbloedbanken de klinische diensten sensibiliseren voor een 
optimaal gebruik van de beperkte voorraad aan bloedbestanddelen. 
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5. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
Al de deskundigen hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. De namen 
van de leden en de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid. 
 
De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies: 
 
BAELE Philippe    (anesthesiologie - UCL); 
BONTEZ Walter    (bloed, weefsels en cellen - FAGG); 
DE BACKER Daniel    (intensieve zorgen- ULB); 
DE PAEP Rudi    (intensieve zorgen - UZA); 
FERRANT Augustinus   (klinische hematologie - UCL); 
LAMBERMONT Micheline *   (transfusie - ULB); 
LATINNE Dominique *   (hematologische biologie - UCL); 
MATHYS Esther   (bloed en bloedderivaten, virologie - WIV); 
MUYLLE Ludo*    (bloed, weefsels en cellen – FAGG, UA); 
PEERLINCK Kathelijne  (interne geneeskunde, hematologie - KUL); 
SCHOTS Rik     (hematologie - VUB); 
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THOMAS Isabelle    (TSE, virologie - WIV); 
TOUNGOUZ Michel    (immunologie, hematologie, transfusie - ULB); 
VANDEKERCKHOVE Bart   (klinische biologie, celtherapie - UGent). 
    
Het voorzitterschap werd verzekerd door dhr M. TOUNGOUZ en het wetenschappelijk 
secretariaat door HÜBNER Roland. 


