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Bijlage 1: Scorebedeling 

Hoofdstuk Nr. item Nr. vraag Vraag Antwoordcategorieën Score Maximum 

2. 
Organisatie 

van 
transfusie 

(max. score 
= 16) 

1 4 
Werden er projecten voor de implementatie van PBM 
in uw ziekenhuis opgenomen in het jaarlijks actieplan 
van het transfusie- of PBM-comité voor 2019? 

Ja 2 

2 Neen, we hebben geen PBM-projecten opgenomen in ons actieplan 0 

Neen, we hebben geen jaarlijks actieplan 0 

2 8 
Krijgt de referentiepersoon transfusie specifieke tijd 
toegewezen om aan PBM-gerelateerde initiatieven te 
werken?   

Ja 2 

2 Neen 0 

[missing = Neen geantwoord op vraag 6. Is er een referentiepersoon 
transfusie] 

0 

3 15 
Is er in uw ziekenhuis een schriftelijke procedure 
aanwezig m.b.t. het beleid van single unit transfusie 
van rode bloedcellen? 

Ja, de procedure is ziekenhuisbreed van toepassing (behalve ter hoogte van 
het operatiekwartier en spoedgevallendienst) 

2 

2 
Ja, maar het is alleen van toepassing in bepaalde diensten 1 

Neen, deze procedure is niet beschikbaar 0 

4 23 

Werden er in de loop van het voorbije jaar in uw 
ziekenhuis minstens één keer gegevens verzameld 
door middel van een export uit het elektronisch 
patiëntendossier /informatiesystemen om procedures 
met betrekking tot PBM te evalueren? 

Ja 2 

2 

Neen 0 

5 26 

Is er een elektronisch tracingsysteem dat de 
bloedcomponenten traceert van bij de levering door 
de bloedbank tot op het ogenblik van toediening aan 
de patiënt? 

Ja 1 

1 

Neen 0 

6 27 
Worden de volgende gegevens systematisch 
verzameld, geanalyseerd en gemonitord uw 
ziekenhuis? 

Het aantal transfusies per ziekenhuisdienst Indien 1 of 
2 van deze 
5: score 1  
Indien 3 of 
4 van deze 
5: score 2, 
indien alle 
5: score 3 

3 

Het aantal transfusies per type ingreep 

Het aantal single unit transfusies van erytrocytenconcentraat 

Het aantal transfusies van EC in functie van de pre- & posttransfusie 
hemoglobine 

Benchmarking tussen voorschrijvers van bloedcomponenten 

Geen van deze 0 

Andere: … 0 



7 32 
Wordt in deze procedure beschreven hoe lang het IC 
voor transfusie geldig is? 

Ja, het blijft enkel geldig gedurende 1 opname 

1 

1 

Ja, het blijft maximum 3 maanden geldig 

Ja, het blijft maximum 6 maanden geldig 

Ja, het blijft maximum 12 maanden geldig 

Ja, het blijft langer dan 1 jaar geldig (maar niet oneindig) 0 

Ja, het blijft altijd geldig 0 

Ja, voor een andere duur: … 0 

Neen, er wordt geen tijdsduur gespecifieerd 0 

[missing = Neen geantwoord op vraag 29. Wordt de IC voor transfusie 
beschreven in een procedure?] 

0 

8 35 
Welke onderwerpen komen aan bod tijdens de 
opleiding m.b.t. PBM? 

Preoperatieve screening naar en behandeling van anemie Indien 3, 
4 of 5 van 

deze 9: 
score 1  

Indien 6, 
7 of 8 van 

deze 9: 
score 2 
Indien 
alle 9: 

score 3 

3 

Gebruik van bloed besparende technieken 

Gebruik van hemostatische geneesmiddelen 

Transfusietriggers en -doelen 

Indicaties voor transfusie 

Risico’s en voordelen van transfusie 

Volume van bloedafnames (analyse om iatrogene anemie te vermijden) 

Procedure massieve bloeding 

Gebruik van de ‘cell saver’ 

Andere: … 0 

3.1 PBM in 
de 

preopera-
tieve fase 

(max. score 
= 11) 

9 36 

Worden de volgende elementen van de preoperatieve 
screening en behandeling van anemie bij geplande 
ingreep (bij patiënten met een verhoogd risico op 
bloedverlies?) beschreven in een schriftelijke 
procedure? 

Preoperatieve screening naar anemie bij alle patiënten voorafgaand aan een 
geplande ingreep 

Score 1 
indien 1 
van deze 

werd 
aange-

vinkt en 2 
indien de 
preopera-

tieve 

2 
Enkel preoperatieve screening naar anemie bij bepaalde groepen van 
patiënten met een verhoogd risico 

Verdere evaluatie van de oorzaak van anemie d.m.v. labotesten 
(voedingstekorten, chronische nierinsufficiëntie en/of  inflammatoire 
aandoeningen) 



Preoperatieve behandeling van anemie: IV of oraal ijzer, toediening van 
vitamine B12 of foliumzuur, EPO 

behande-
ling werd 

aange-
vinkt Neen, geen van deze elementen worden beschreven in een schriftelijke 

procedure maar bij de meeste patiënten met een verhoogd risico op 
bloedverlies tijdens de ingreep wordt er wel systematisch gescreend naar 
anemie voorafgaand aan een geplande ingreep 

Neen, geen van deze elementen worden beschreven in een schriftelijke 
procedure en er wordt niet systematisch gescreend naar anemie voorafgaand 
aan een geplande ingreep 

0 

10 38 
Wanneer gebeurt de preoperatieve screening naar 
anemie volgens de lokale procedure in uw ziekenhuis? 

Meer dan 4 weken voor de ingreep 1 

1 

3 à 4 weken voor de ingreep 1 

1 à 2 weken voor de ingreep 1 

Minder dan een week voor de ingreep 1 

De dag voor de ingreep 1 

Op de dag van de ingreep 0 

De richtlijnen beschreven in deze procedure verschillen voor de chirurgische 
disciplines 0 

Dit wordt niet beschreven in een procedure 0 

11 41 

Vanaf welke drempelwaarde voor hemoglobine wordt 
anemie bij een mannelijke patiënt verder onderzocht 
voorafgaand aan een geplande ingreep volgens de 
lokale procedure in uw ziekenhuis? 

< 13 g/dL 1 

1 

< 12 g/dL 0 

< 11 g/dL 0 

< 10 g/dL 0 

< 9 g/dL 0 

Anemie wordt preoperatief niet systematisch verder onderzocht 0 

Dit wordt niet beschreven in een procedure 0 

12 42 

Vanaf welke drempelwaarde voor hemoglobine wordt 
anemie bij een vrouwelijke patiënt verder onderzocht 
voorafgaand aan een geplande ingreep volgens de 
lokale procedure in uw ziekenhuis? 

< 13 g/dL 1 

1 
< 12 g/dL 1 

< 11 g/dL 0 

< 10 g/dL 0 



< 9 g/dL 0 

Anemie wordt preoperatief niet systematisch verder onderzocht 0 

Dit wordt niet beschreven in een procedure 0 

13 44 

Wordt een niet-dringende ingreep bij anemische 
patiënten in uw ziekenhuis uitgesteld tot de oorzaak 
van de anemie is geïdentificeerd en het preoperatieve 
hemoglobinegehalte geoptimaliseerd is? 

Nooit 0 

2 
 Soms (≤50 % van de gevallen) 1 

 Meestal (>50 % van de gevallen) 1 

(Bijna) altijd 2 

14 48 

Wordt de preoperatieve stopzetting en postoperatieve 
herintroductie van bloedplaatjesaggregatieremmers 
en/of anticoagulantia beschreven in een schriftelijke 
ziekenhuisbrede procedure? 

Ja, er is een procedure voor de preoperatieve stopzetting 1 

2 

Ja, er is een procedure voor de postoperatieve herintroductie 1 

Ja, er is een procedure voor zowel de preoperatieve stopzetting als voor de 
postoperatieve herintroductie 2 

Neen, dit wordt niet beschreven in een procedure 0 

15 49 

Worden er in uw ziekenhuis gegevens verzameld en 
geanalyseerd over de preoperatieve screening en 
behandeling van anemie voorafgaand aan geplande 
ingrepen? 

Ja, over de preoperatieve screening van anemie 1 

2 
Ja, over de preoperatieve behandeling van anemie 1 

Ja, over de preoperatieve screening en behandeling van anemie 2 

Neen 0 

3.2 + 3.3 
PBM in de 
intra- en 

postopera-
tieve fase 

(max. score 
= 8) 

16 51 
Wat is de drempelwaarde voor transfusie van 
erytrocytenconcentraten tijdens de ingreep bij 
stabiele patiënten dan (kies de meest toepasselijke)? 

Hemoglobine < 10 g/dL 0 

1 

Hemoglobine < 9 g/dL 0 

Hemoglobine < 8 g/dL 1 

Hemoglobine < 7 g/dL en hemoglobine < 8 g/dL indien actieve bloeding, 
cardiovasculaire aandoening of heupfractuur 1 

17 52 
Wordt de recuperatie van cellen (‘cell salvage’) tijdens 
chirurgische ingrepen beschreven in een schriftelijke 
procedure? 

Ja 1 

1 Neen, maar dit wordt wel toegepast in ons ziekenhuis 1 

Neen, dit wordt niet toegepast in ons ziekenhuis 0 

18 54 
Wordt de toediening van tranexaminezuur (een 
antifibrinolyticum) bij patiënten met een hoog risico 

Ja 1 
1 

Neen, maar dit wordt wel toegepast in ons ziekenhuis 1 



op bloedingen en transfusies beschreven in een 
schriftelijke procedure? 

Neen, dit wordt niet toegepast in ons ziekenhuis 0 

19 59 

Worden verwarmingsdekens, infuus- en 
bloedverwarmers gebruikt om hypothermie te 
voorkomen en te behandelen bij alle verdoofde 
patiënten? 

Nooit 0 

1 
≤ 50 % van de gevallen 1 

> 50 % van de gevallen 1 

(Bijna) altijd 1 

20 60 

Is er een schriftelijke procedure die een algoritme 
definieert dat gebaseerd is op objectieve metingen 
(zoals visco-elastische testen of klassieke 
laboratoriumtesten) als richtlijn voor transfusie van 
plasma, bloedplaatjesconcentraat en de toediening 
van stollingsfactoren bij patiënten met overmatige 
bloeding tijdens de ingreep? 

Ja, voor de meeste chirurgische ingrepen (> 80 %) 1 

1 Ja, alleen voor bepaalde chirurgische ingrepen 1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een procedure 0 

21 69 

Wordt er in een lokale procedure een 
drempelwaarde* gedefinieerd voor de postoperatieve 
transfusie van erytrocytenconcentraten bij stabiele 
patiënten (*hemoglobinegehalte waaronder 
erytrocytenconcentraat wordt toegediend)? 

Ja 1 

1 

Neen 0 

22 70 
Wat is de drempelwaarde voor de postoperatieve 
transfusie van erytrocytenconcentraten bij stabiele 
patiënten dan (kies de meest toepasselijke)? 

Hemoglobine < 10 g/dL 0 

1 

Hemoglobine < 9 g/dL 0 

Hemoglobine < 8 g/dL 1 

Hemoglobine < 7 g/dL, hemoglobine < 8 g/dL indien actieve bloeding, 
cardiovasculaire aandoening of heupfractuur 1 

23 71 
Wordt de postoperatieve toepassing van het beleid 
van single unit transfusie van erytrocytenconcentraat 
(EC) beschreven in een schriftelijke procedure? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure m.b.t. de postoperatieve 
fase   1 

1 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
afdelingen of subgroepen in de post-operatieve fase 1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure maar dit beleid 
wordt toegepast bij de meeste patiënten 1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en dit beleid 
wordt niet systematisch toegepast bij de meeste patiënten 0 



4. PBM in de 
hemato-

oncologie 
(max. score 

= 10) 

24 73 
Is er een schriftelijke procedure die maatregelen 
beschrijft om bloedverlies als gevolg van overmatige 
bloedafname te beperken? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de hemato-
oncologische eenheden 

2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
eenheden of subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure maar dit beleid 
wordt toegepast op de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en dit beleid 
wordt niet systematisch toegepast op de meeste patiënten 

0 

25 75 

Is er een schriftelijke procedure die bepaalt dat de 
drempelwaarde voor de transfusie van 
erytrocytenconcentraten (EC) een hemoglobine 
gehalte is van 7-8 g/dL bij stabiele patiënten na 
intensieve cytoreductie therapieën, waaronder 
intensieve chemotherapie en/of 
stamceltransplantatie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de hemato-
oncologische eenheden 

2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
eenheden of subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

1 

Neen, de drempelwaarde voor transfusie van EC wordt niet beschreven in 
een schriftelijke procedure voor dit type patiënten 

0 

Neen, er is een procedure voor de drempelwaarde voor transfusie van EC 
voor dit type patiënten maar er werd een andere drempelwaarde bepaald 
(geef nadere toelichting): …  

NVT 

26 77 

Is er een schriftelijke procedure m.b.t. het beleid van 
single unit transfusie van erytrocytenconcentraat (EC) 
toegepast na intensieve cytoreductie therapieën zoals 
intensieve chemotherapie en/of 
stamceltransplantatie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de hemato-
oncologische eenheden  

2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
eenheden of subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

1 

Neen, het single unit transfusie beleid van EC wordt niet beschreven in een 
schriftelijke procedure voor dit type patiënten maar dit beleid wordt 
toegepast op de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en dit beleid 
wordt niet systematisch toegepast op de meeste patiënten 

0 

27 81 
Wordt er een methodologie toegepast om de 
drempelwaardes voor transfusie in de ambulante 
setting te individualiseren aan de hand van een 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor het hemato-
oncologisch dagziekenhuis 

2 

2 
Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

1 



comorbiditeitsscore die gedocumenteerd wordt in het 
patiëntendossier? 

Neen, een dergelijke methodologie wordt niet beschreven in een schriftelijke 
procedure voor het hemato-oncologisch dagziekenhuis maar deze 
methodologie wordt er toegepast op de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en deze 
methodologie wordt niet systematisch toegepast op de meeste patiënten 

0 

28 83 

Wordt er een methodologie toegepast om de 
drempelwaardes voor transfusie in de ambulante 
setting te individualiseren aan de hand van een score 
voor de levenskwaliteit (‘quality of life’) die 
gedocumenteerd wordt in het patiëntendossier? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor het hemato-
oncologisch dagziekenhuis 

2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

1 

Neen, een dergelijke methodologie wordt niet beschreven in een schriftelijke 
procedure voor het hemato-oncologisch dagziekenhuis maar deze 
methodologie wordt er wel toegepast op de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en deze 
methodologie wordt niet systematisch toegepast op de meeste patiënten 

0 

5. PBM bij 
gehospitali-

seerde 
patiënten in 
het departe-

ment 
interne 

geneeskun-
de en 

geriatrie  
(Max. score 

= 12) 

29 90 

Is er een schriftelijke procedure die maatregelen 
beschrijft om bloedverlies als gevolg van overmatige 
bloedafname te beperken bij patiënten 
gehospitaliseerd voor interne geneeskunde? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de interne 
geneeskunde 

2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
eenheden of subgroepen van patiënten in de interne geneeskunde 

2 

Neen, dergelijke maatregelen worden niet beschreven in een schriftelijke 
procedure maar worden gewoonlijk wel toegepast in de interne geneeskunde 

1 

Neen, dergelijke maatregelen worden niet beschreven in een schriftelijke 
procedure en worden gewoonlijk niet toegepast in de interne geneeskunde 

0 

30 92 

Is er een schriftelijke procedure die de drempelwaarde 
bepaalt voor transfusie van erytrocytenconcentraten 
bij stabiele patiënten gehospitaliseerd voor interne 
geneeskunde? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure 2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
subgroepen van patiënten 

2 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure maar er wordt 
systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast voor de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en er wordt 
niet systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast voor de meeste 
patiënten 

0 



31 94 

Wat is het hemoglobine gehalte dat in deze procedure 
wordt beschreven / in de praktijk wordt toegepast als 
de drempelwaarde voor de transfusie van 
erytrocytenconcentraten? 

< 7 g/dL 2 

2 
< 8 g/dL 2 

< 9 g/dL 0 

< 10 g/dL 0 

32 95 

Is er een schriftelijke procedure die de drempelwaarde 
bepaalt voor transfusie van erytrocytenconcentraten 
bij stabiele gehospitaliseerde patiënten op de afdeling 
geriatrie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure 2 

2 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
subgroepen van patiënten 

2 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure maar er wordt 
systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast voor de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en er wordt 
niet systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast voor de meeste 
patiënten 

0 

33 99 

Is er een schriftelijke procedure m.b.t. het beleid van 
single unit transfusie van erytrocytenconcentraat (EC) 
voor patiënten gehospitaliseerd voor interne 
geneeskunde en geriatrie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor interne 
geneeskunde 

2 

4 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor geriatrie 2 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor interne 
geneeskunde en geriatrie 

4 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot bepaalde 
eenheden of subgroepen van patiënten 

2 

Neen, het single unit transfusie beleid van EC wordt niet beschreven in een 
schriftelijke procedure voor dit type patiënten maar dit beleid wordt 
toegepast bij de meeste patiënten 

1 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en dit beleid 
wordt niet systematisch toegepast bij de meeste patiënten  

0 



Bijlage 2: Frequentietabellen 

Nr. Vraag Antwoordcategorieën  Frequenties % n 

1 Hoe wordt PBM beheerd in uw ziekenhuis? 

PBM wordt niet beheerd door een comité of werkgroep in ons 
ziekenhuis  

26 27.1 

96 

PBM wordt opgenomen in de agenda van het transfusiecomité 58 60.4 

PBM wordt beheerd door bepaalde medewerkers binnen het 
transfusiecomité (bijvoorbeeld een anesthesist die een bepaald 
percentage van zijn voltijds equivalent (vte) wijdt aan de realisatie 
van de implementatie van PBM) 

7 7.3 

Er is een aparte PBM-werkgroep / een apart PBM-comité 
opgericht om PBM-initiatieven te implementeren 

5 5.2 

2 

Welke stakeholders maken momenteel deel 
uit van het transfusiecomité om PBM-
initiatieven te implementeren in uw 
ziekenhuis? 

Medisch directeur 53 81.5 

65 

Directeur verpleeg- en vroedkunde 46 70.8 

Chirurg(en) 21 32.3 

Anesthesist(en) 55 84.6 

Intensivist(en) 42 64.6 

Internist(en) / gastro-enterolo(o)g(en) / nefrolo(o)g(en) 27 41.5 

Cardiolo(o)g(en) 4 6.2 

Hematolo(o)g(en) 40 61.5 

Gynaecolo(o)g(en) 12 18.5 

Pediater(s) 16 24.6 

Apotheker(s) 38 58.5 

Bloedbankverantwoordelijke 64 98.5 

Referentiepersoon transfusie 56 86.2 

Kwaliteitscoördinator 25 38.5 

Vertegenwoordiger van de ICT-afdeling 7 10.8 

Andere (geef nadere toelichting): 21 32.3 

3 
Medisch directeur 3 60.0 

5 
Directeur verpleeg- en vroedkunde 1 20.0 



Welke stakeholders maken momenteel deel 
uit van het PBM-comité om PBM-initiatieven 
te implementeren in uw ziekenhuis? 

Chirurg(en) 2 40.0 

Anesthesist(en) 5 100.0 

Intensivist(en) 3 60.0 

Internist(en) / gastro-enterolo(o)g(en) / nefrolo(o)g(en) 3 60.0 

Cardiolo(o)g(en) 0 0.0 

Hematolo(o)g(en) 4 80.0 

Gynaecolo(o)g(en) 1 20.0 

Pediater(s) 1 20.0 

Apotheker(s) 1 20.0 

Bloedbankverantwoordelijke 5 100.0 

Referentiepersoon transfusie 3 60.0 

Kwaliteitscoördinator 0 0.0 

Vertegenwoordiger van de ICT-afdeling 1 20.0 

Andere (geef nadere toelichting): 2 40.0 

4 

Werden er projecten voor de implementatie 
van PBM in uw ziekenhuis opgenomen in het 
jaarlijks actieplan van het transfusie- of PBM-
comité voor 2019? 

Ja 38 39.6 

96 
Neen, we hebben geen PBM-projecten opgenomen in ons 
actieplan 

37 38.5 

Neen, we hebben geen jaarlijks actieplan 21 21.9 

5 
Zijn PBM-projecten geïntegreerd in het 
ziekenhuisbrede 
kwaliteitsmanagementprogramma? 

Ja, er is een kwaliteitscoördinator in het PBM-comité / 
transfusiecomité 

24 25.0 

96 

Ja, initiatieven op het gebied van opleiding, audits en andere 
kwaliteitsverbeteringen met betrekking tot PBM zijn afgestemd op 
ziekenhuisbrede initiatieven op het gebied van opleiding, audits 
en kwaliteitsverbetering 

25 26.0 

Ja, de implementatie van PBM maakt deel uit van het algemeen 
beleidsplan 

9 9.4 

Neen 50 52.1 

6 
Is er een referentiepersoon transfusie 
aangesteld in uw ziekenhuis? 

Ja 85 88.5 
96 

Neen 11 11.5 



7 
Voor hoeveel voltijds equivalenten is er 1 (of 
meerdere) referentieperso(o)n(en) 
aangesteld? 

…………….  vte 
85 

8 
Krijgt de referentiepersoon transfusie 
specifieke tijd toegewezen om aan PBM-
gerelateerde initiatieven te werken? 

Ja 29 34.1 
85 Neen 

56 65.9 

9 
In welke disciplines zijn PBM-gerelateerde 
initiatieven geïmplementeerd? 

Preoperatief 49 51.0 

96 

Intraoperatief 50 52.1 

Postoperatief 33 34.4 

Interne geneeskunde 31 32.3 

Hematologie en/of oncologie 32 33.3 

Verloskunde 28 29.2 

Neonatologie en/of pediatrie 13 13.5 

Dergelijke initiatieven werden (nog) niet geïmplementeerd 28 29.2 

Andere (geef nadere toelichting) 18 18.8 

10 

Aan welke initiatieven zou uw ziekenhuis de 
komende 2 jaar prioriteit willen geven voor de 
(verdere) implementatie van PBM? Beschrijf 
kort 3 initiatieven. 

[Open vraag] 

/  96 

11 

Wat zijn volgens u lokale beperkingen voor de 
succesvolle implementatie van een PBM-
programma in uw ziekenhuis? (1 = Helemaal 
niet van toepassing, 5 = Heel belangrijke 
beperking) 

 1 2 3 4 5 

Meer training nodig voor clinici om zich te engageren voor PBM 3 6 14 43 28 

Onvoldoende betrokkenheid van clinici 4 9 20 38 23 

Moeizaam proces om verandering door te voeren 4 7 24 38 19 

De directie beschouwt PBM niet als een prioriteit 21 17 26 18 8 

Verbeteringen aan IT-systemen nodig 2 9 24 27 29 

Geen terugbetaling van IV-ijzertherapie voor preoperatieve 
anemie 

4 5 15 23 47 

Behoefte aan nauwere banden met de eerstelijnszorg voor 
preoperatieve anemie 

3 10 20 29 30 

Behoefte aan meer middelen, bv. geld, tijd en personeel 2 4 8 25 56 

Andere (geef nadere toelichting) 10 10.5  



12 
Hoe zou BeQuinT uw ziekenhuis kunnen 
bijstaan om PBM-initiatieven te 
implementeren? 

[Open vraag] 
/  96 

13 

Is er in uw ziekenhuis een schriftelijke 
procedure voor massieve bloeding aanwezig 
(procedure met beschrijving van de activering 
van de procedure, de behandeling van acute 
bloeding volgens een specifiek transfusie- en 
coagulatiealgoritme (bloedcomponenten, 
stollingsfactorconcentraten, 
tranexaminezuur))? 

Ja 
70 72.9 

96 

Neen 

26 27.1 

14 
In welke diensten wordt de procedure 
massieve bloeding toegepast? 

Operatiekwartier 62 88.6 

70 

Spoedgevallendienst 63 90.0 

Verloskamer 37 52.9 

Intensieve zorgen 57 81.4 

Andere (geef nadere toelichting): 10 14.3 

15 
Is er in uw ziekenhuis een schriftelijke 
procedure aanwezig m.b.t. het beleid van 
single unit transfusie van rode bloedcellen? 

Ja, de procedure is ziekenhuisbreed van toepassing (behalve ter 
hoogte van het operatiekwartier en spoedgevallendienst) 

35 36.5 

96 
Ja, maar het is alleen van toepassing in bepaalde diensten 8 8.3 

Neen, deze procedure is niet beschikbaar 53 55.2 

16 
In welke diensten wordt de procedure single 
unit transfusie van rode bloedcellen 
toegepast? 

Intensieve zorgen 4 50.0 

8 

Hemato-oncologie 7 87.5 

Gastro-enterologie 3 37.5 

Materniteit 2 25.0 

Andere (geef nadere toelichting): 2 25.0 

17 
Om welke reden(en) is er geen procedure 
single unit transfusie van rode bloedcellen? 

[Open vraag] 
/  53 

18 

Kan het percentage berekend worden van de 
voorschriften voor rode bloedcellen waarbij 1 
unit rode bloedcellen voorgeschreven werd 
(voor stabiele, normovolemische volwassen 

Ja, we kunnen het percentage berekenen  29 30.2 

96 Neen, maar we kunnen wel een schatting maken 16 16.7 

Neen, er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar 51 53.1 



patiënten die geen klinisch significante 
bloeding hebben) voor 2018? 

19 

Vermeld het percentage van de voorschriften 
voor rode bloedcellen waarbij 1 unit rode 
bloedcellen voorgeschreven werd (voor 
stabiele, normovolemische volwassen 
patiënten die geen klinisch significante 
bloeding hebben) in 2018: 

[Open vraag] 

/  45 

20 

Hoeveel units rode bloedcellen worden 
tegelijkertijd vanuit de bloedbank uitgegeven 
voor een patiënt die NIET actief bloedt (met 
uitzondering van transfusies tijdens ingrepen 
of urgenties)? 

1 (dit wordt soms single unit distributie genoemd, dit is niet 
hetzelfde als single unit transfusie!) 

87 90.6 

96 

2 6 6.3 

3 2 2.1 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

>5 1 1.0 

21 
Past de bloedbank de ‘Type and Screen’ 
(T&S)-methodologie toe? 

Ja 54 56.3 
96 

Neen 42 43.8 

22 
Wordt de implementatie van PBM-initiatieven 
in uw ziekenhuizen geëvalueerd door een 
interne audit? 

Ja, minstens één procedure/initiatief per jaar 14 14.6 

96 
Neen, er werden PBM-initiatieven geïmplementeerd maar nog 
niet ge-audit 

39 40.6 

Neen, er werden nog geen PBM-initiatieven geïmplementeerd 43 44.8 

23 

Werden er in de loop van het voorbije jaar in 
uw ziekenhuis minstens één keer gegevens 
verzameld door middel van een export uit het 
elektronisch 
patiëntendossier/informatiesystemen om 
procedures met betrekking tot PBM te 
evalueren? 

Ja 43 44.8 

96 

Neen 

53 55.2 

24 
Uit welke informatiesystemen werden 
hiervoor gegevens geëxporteerd? 

Het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) 36 83.7 

43 
Het elektronisch order/voorschrift van bloedcomponenten 7 16.3 

Het bloedbankinformatiesysteem 25 58.1 

Het elektronisch bloedtracingsysteem 14 32.6 



Het informatiesysteem van het operatiekwartier (OK) 3 7.0 

Andere (geef nadere toelichting): 5 11.6 

25 
Welke onderwerpen werden in het afgelopen 
jaar geanalyseeerd aan de hand van deze 
gegevens? 

Het aantal patiënten dat preoperatief anemie heeft en behandeld 
wordt 

1 2.3 

43 

Het gebruik van bloed besparende technieken 4 9.3 

Het gebruik van hemostatische geneesmiddelen 1 2.3 

Het gebruik van erytrocytenconcentraat 41 95.3 

Het gebruik van bloedplaatjesconcentraat 29 67.4 

Het gebruik vers ingevroren plasma 36 83.7 

Massieve bloeding 11 25.6 

De verspilling van bloedcomponenten 33 76.7 

Volume van bloedafnames (analyse om iatrogene anemie te 
vermijden) 

1 2.3 

De geïnformeerde toestemming voor transfusie 15 34.9 

Andere (geef nadere toelichting): 3 7.0 

26 

Is er een elektronisch tracingsysteem dat de 
bloedcomponenten traceert d.m.v. scanning 
van bij de levering door de bloedbank tot op 
het ogenblik van toediening aan de patiënt? 

Ja 49 51.0 

96 Neen 
47 49.0 

27 
Worden de volgende gegevens systematisch 
verzameld, geanalyseerd en gemonitord uw 
ziekenhuis? 

Het aantal transfusies per ziekenhuisdienst 65 67.7 

96 

Het aantal transfusies per type ingreep 7 7.3 

Het aantal single unit transfusies van erytrocytenconcentraat (EC) 29 30.2 

Het aantal transfusies van EC in functie van de pre- & 
posttransfusie hemoglobine 

17 17.7 

Benchmarking tussen voorschrijvers van bloedcomponenten 16 16.7 

Geen van deze 24 25.3 

Andere (geef nadere toelichting) 8 8.3 

28 
Indien er een elektronisch order/voorschrift 
van bloedcomponenten gebruikt wordt in uw 
ziekenhuis: is er een klinisch 

Ja, het klinisch beslissingsondersteunend systeem is van 
toepassing op alle afdelingen/types patiënten die transfusie nodig 
kunnen hebben 

10 10.4 96 



beslissingsondersteunend systeem 
geïntegreerd om een geschikte indicatie voor 
transfusie te bevorderen? 

Ja, de toepassing van het klinisch beslissingsondersteunend 
systeem is beperkt tot sommige afdelingen/types patiënten die 
transfusie nodig kunnen hebben 

0 0.0 

Neen, er is een elektronisch order/voorschrift van 
bloedcomponenten maar geen klinisch beslissingsondersteunend 
systeem  

19 19.8 

Neen, er wordt geen elektronisch order/voorschrift van 
bloedcomponenten gebruikt 

67 69.8 

29 
Wordt de geïnformeerde patiënttoestemming 
(= ‘informed consent’) voor transfusie 
beschreven in een schriftelijke procedure? 

Ja 72 75.0 
96 Neen 

24 25.0 

30 

Wordt in deze procedure beschreven hoe 
en/of waar het ‘informed consent’ (IC) dient 
gedocumenteerd te worden in het 
patiëntendossier? 

Ja, als een papieren formulier specifiek voor het IC voor transfusie 13 18.1 

72 

Ja, als een elektronisch formulier specifiek voor het IC voor 
transfusie 

19 26.4 

Ja, als onderdeel van een papieren formulier voor een algemene 
IC 

16 22.2 

Ja, als onderdeel van een elektronisch formulier voor een 
algemene IC 

9 12.5 

Neen, dit wordt niet beschreven in deze procedure 3 4.2 

Ja, op een andere manier (geef nadere toelichting): 12 16.7 

31 
Wordt in deze procedure beschreven wiens 
verantwoordelijkheid het is om het IC voor 
transfusie te verkrijgen? 

Ja, van artsen 53 73.6 

72 

Ja, van arts-specialisten in opleiding 15 20.8 

Ja, van verpleegkundige-specialisten 6 8.3 

Neen, dit wordt niet beschreven in deze procedure 11 15.3 

Ja, door een ander type zorgverstrekker (geef nadere toelichting): 6 8.3 

32 
Wordt in deze procedure beschreven hoe lang 
het IC voor transfusie geldig is? 

Ja, het blijft enkel geldig gedurende 1 opname 19 26.4 

72 

Ja, het blijft maximum 3 maanden geldig 2 2.8 

Ja, het blijft maximum 6 maanden geldig 1 1.4 

Ja, het blijft maximum 12 maanden geldig 2 2.8 

Ja, het blijft langer dan 1 jaar geldig (maar niet oneindig)  0.0 

Ja, het blijft altijd geldig 2 2.8 



Neen, er wordt geen tijdsduur gespecifieerd 31 43.1 

Ja, voor een andere duur (geef nadere toelichting): 15 20.8 

33 
Worden er opleidingen georganiseerd 
specifiek voor PBM (minstens 1 opleiding per 
jaar)? 

Ja 18 18.8 
96 Neen 

78 81.3 

34 
Voor welke doelgroep wordt er opleiding 
georganiseerd over PBM? 

Artsen 15 83.3 

18 

Arts-specialisten in opleiding 13 72.2 

Verpleegkundigen 13 72.2 

Vroedvrouwen 5 27.8 

Andere (geef nadere toelichting): 1 5.6 

35 
Welke onderwerpen komen aan bod tijdens 
de opleiding m.b.t. PBM? 

Preoperatieve screening naar en behandeling van anemie 5 27.8 

18 

Gebruik van bloed besparende technieken 6 33.3 

Gebruik van hemostatische geneesmiddelen 3 16.7 

Transfusietriggers en -doelen 15 83.3 

Indicaties voor transfusie 14 77.8 

Risico’s en voordelen van transfusie 15 83.3 

Volume van bloedafnames (analyse om iatrogene anemie te 
vermijden) 

4 22.2 

Procedure massieve bloeding 10 55.6 

Gebruik van de 'cell saver' 5 27.8 

Andere (geef nadere toelichting): 1 5.6 

36 

Worden de volgende elementen van de 
preoperatieve screening en behandeling van 
anemie bij geplande ingreep beschreven in 
een schriftelijke procedure? 

Preoperatieve screening naar anemie bij alle patiënten 
voorafgaand aan een geplande ingreep 

9 9.4 

96 

Enkel preoperatieve screening naar anemie bij bepaalde groepen 
van patiënten met een verhoogd risico 

43 44.8 

Verdere evaluatie van de oorzaak van anemie d.m.v. labotesten 
(voedingstekorten, chronische nierinsufficiëntie en/of 
inflammatoire aandoeningen) 

18 18.8 

Preoperatieve behandeling van anemie: IV of oraal ijzer, 
toediening van vitamine B12 of foliumzuur, EPO 

12 12.5 



Neen, geen van deze elementen worden beschreven in een 
schriftelijke procedure maar bij de meeste patiënten met een 
risico op bloedverlies tijdens de ingreep wordt er wel systematisch 
gescreend naar anemie voorafgaand aan een geplande ingreep 

39 40.6 

Neen, geen van deze elementen worden beschreven in een 
schriftelijke procedure en er wordt niet systematisch gescreend 
naar anemie voorafgaand aan een geplande ingreep 

9 9.4 

37 
Voor welk type patiënt wordt er gescreend 
naar preoperatieve anemie bij geplande 
ingrepen? 

Cardiochirurgie 19 44.2 

43 

Arteriële vaatchirurgie 40 93.0 

Majeure orthopedische chirurgie (heup of knieartroplastie) 40 93.0 

Majeure abdominale chirurgie (lever- of darmresectie) 41 95.3 

Thoracale chirurgie 38 88.4 

Neurochirurgie 32 74.4 

Andere (geef nadere toelichting) 14 32.6 

38 
Wanneer gebeurt de preoperatieve screening 
naar anemie volgens de lokale procedure in 
uw ziekenhuis? 

Meer dan 4 weken voor ingreep 2 2.3 

87 

3 à 4 weken voor ingreep 12 13.8 

1 à 2 weken voor ingreep 25 28.7 

< 1week voor ingreep 8 9.2 

Dag voor ingreep 1 1.1 

Dag van ingreep 0 0.0 

Gebeurt niet (systematisch) 0 0.0 

Verschillende richtlijnen voor chirurg. disciplines 6 6.9 

Niet beschreven in  procedure 33 37.9 

39 

Hoe verloopt de verdere evaluatie en 
behandeling van patiënten bij wie anemie 
werd vastgesteld naar aanleiding van de 
preoperatieve screening? 

Door de specialist die de preoperatieve screening uitvoert 46 52.9 

87 

Systematische doorverwijzing naar een preoperatieve 
anemiekliniek 

1 1.1 

Enkel systematische doorverwijzing van bijzondere gevallen naar 
een preoperatieve anemiekliniek 

2 2.3 

Enkel systematische doorverwijzing van bijzondere gevallen naar 
een specialist in de interne geneeskunde of hematoloog 

57 65.5 

40 Anesthesie 61 70.1 87 



Wie voert de preoperatieve behandeling van 
anemie uit voor de overgrote meerderheid 
van de patiënten met een geplande ingreep (> 
80 %) in uw ziekenhuis? 

Chirurgie 22 25.3 

Inwendige geneeskunde 20 23.0 

Huisartsen 18 20.7 

Verpleegkundige-specialist 2 2.3 

Andere (geef nadere toelichting): 3 3.4 

41 

Vanaf welke drempelwaarde voor 
hemoglobine wordt anemie bij een 
mannelijke patiënt verder onderzocht 
voorafgaand aan een geplande ingreep 
volgens de lokale procedure in uw ziekenhuis? 

< 13 g/dL  7 8.0 

87 

< 12 g/dL 4 4.6 

< 11 g/dL 3 3.4 

< 10 g/dL 6 6.9 

< 9 g/dL 6 6.9 

Anemie wordt preoperatief niet systematisch verder onderzocht 11 12.6 

De richtlijnen beschreven in deze procedure verschillen voor de 
chirurgische disciplines 

4 4.6 

Dit wordt niet beschreven in een procedure 46 52.9 

42 

Vanaf welke drempelwaarde voor 
hemoglobine wordt anemie bij een 
vrouwelijke patiënt verder onderzocht 
voorafgaand aan een geplande ingreep 
volgens de lokale procedure in uw ziekenhuis? 

< 13 g/dL  2 2.3 

87 

< 12 g/dL 7 8.0 

< 11 g/dL 3 3.4 

< 10 g/dL 8 9.2 

< 9 g/dL 6 6.9 

Anemie wordt preoperatief niet systematisch verder onderzocht 11 12.6 

De richtlijnen beschreven in deze procedure verschillen voor de 
chirurgische disciplines 

4 4.6 

Dit wordt niet beschreven in een procedure 46 52.9 

43 

Welke van deze labotesten worden volgens 
de lokale procedure in uw ziekenhuis 
uitgevoerd wanneer anemie voorafgaand aan 
een geplande ingreep wordt vastgesteld? 

Aantal reticulocyten 26 29.9 

87 

Ijzerstatus (serumijzer, ferritine, transferrinespiegel en saturatie) 32 36.8 

Ontstekingsmarkers (CRP) 25 28.7 

Vitaminen (B12 en foliumzuur) 27 31.0 

LDH 16 18.4 

Plasmacreatininespiegel 24 27.6 



Geen van deze: we onderzoeken geen preoperatieve anemie maar 
bestellen erytrocytenconcentraat voor intra-operatieve toediening 
wanneer dat nodig wordt geacht 

10 11.5 

De richtlijnen beschreven in deze procedure verschillen voor de 
chirurgische disciplines 

4 4.6 

Dit wordt niet beschreven in een procedure 44 50.6 
   Andere (geef nadere toelichting) 7 8.0 

44 

Wordt een niet-dringende ingreep bij 
anemische patiënten in uw ziekenhuis 
uitgesteld tot de oorzaak van de anemie is 
geïdentificeerd en het preoperatieve 
hemoglobinegehalte geoptimaliseerd is? 

Nooit  3 3.4 

87 
Soms (≤50 % van de gevallen) 40 46.0 

Meestal (>50 % van de gevallen) 28 32.2 

(Bijna) altijd 16 18.4 

45 
Wordt intraveneus ijzer preoperatief 
toegediend in uw ziekenhuis om ferriprieve 
anemie te corrigeren? 

Ja, in de meeste gevallen met anemie (> 80 %) 6 6.9 

87 

Ja, ook bij patiënten met ijzergebrek zonder anemie (d.w.z. 
normale hemoglobine, laag ferritinegehalte en/of 
transferrineverzadiging) 

2 2.3 

Ja, maar alleen in ernstige gevallen (gebaseerd op de 
hemoglobinegehaltes of de klinische beoordeling) 

38 43.7 

Neen, er wordt preoperatief geen intraveneus ijzer toegediend 
voor de correctie van ferriprieve anemie 

44 50.6 

46 
Om welke reden wordt er preoperatief geen 
intraveneus ijzer toegediend? 

Er wordt zelden voldaan aan de huidige terugbetalingscriteria 16 36.4 

44 

We beschikken niet over de logistiek voor het toedienen van 
intraveneus ijzer in de preoperatieve setting 

8 18.2 

In de meeste gevallen gebruiken we oraal ijzer 17 38.6 

Andere (geef nadere toelichting) 15 34.1 

47 

Wordt er EPO (erytropoëtine) gebruikt in uw 
ziekenhuis om preoperatieve anemie te 
corrigeren en transfusie te verminderen 
voorafgaand een geplande ingreep? 

Ja, volgens de huidige terugbetalingscriteria voorafgaand aan een 
majeure orthopedische ingreep 

17 19.5 

87 
Ja, volgens de terugbetalingscriteria bij patiënten met chronische 
nierziekte, kanker ... 

20 23.0 

Ja, off-label bij specifieke patiëntenpopulaties (bv. Jehova’s 
getuigen) 

15 17.2 



Neen, er wordt geen EPO gebruikt voor de correctie van 
ferriprieve anemie 

55 63.2 

48 

Wordt de preoperatieve stopzetting en 
postoperatieve herintroductie van 
bloedplaatjesaggregatieremmers en/of 
anticoagulantia beschreven in een schriftelijke 
ziekenhuisbrede procedure? 

Ja,procedure voor preoperatieve stopzetting 22 22.9 

96 

Ja, procedure voor postoperatieve herintroductie 0 0.0 

Ja, procedure voor zowel preoperatieve stopzetting als 
postoperatieve herintroductie 

52 54.2 

Neen, dit wordt niet beschreven in een procedure 22 22.9 

49 

Worden er in uw ziekenhuis gegevens 
verzameld en geanalyseerd over de 
preoperatieve screening en behandeling van 
anemie voorafgaand aan geplande ingrepen? 

Ja, over de preoperatieve screening van anemie 3 3.1 

96 
Ja, over de preoperatieve behandeling van anemie 0 0.0 

Ja, over de preoperatieve screening en behandeling van anemie 3 3.1 

Neen 90 93.8 

50 

Wordt er in een lokale procedure een 
drempelwaarde* gedefinieerd voor de 
transfusie van erytrocytenconcentraten 
tijdens de ingreep bij stabiele patiënten 
zonder aanwijzingen van onvoldoende 
weefseloxygenatie of abnormale bloeding 
(*hemoglobinegehalte waaronder 
erytrocytenconcentraat wordt toegediend)? 

Ja 45 46.9 

96 

Neen 

51 53.1 

51 

Wat is de drempelwaarde voor transfusie van 
erytrocytenconcentraten tijdens de ingreep 
bij stabiele patiënten dan (kies de meest 
toepasselijke)? 

Hemoglobine < 10 g/dL 0 0.0 

45 

Hemoglobine < 9 g/dL 2 4.4 

Hemoglobine < 8 g/dL 14 31.1 

Hemoglobine < 7 g/dL en hemoglobine < 8 g/dL indien actieve 
bloeding, cardiovasculaire aandoening of heupfractuur 

29 64.4 

52 
Wordt de recuperatie van cellen (‘cell 
salvage’) tijdens chirurgische ingrepen 
beschreven in een schriftelijke procedure? 

Ja 36 37.5 

96 Neen, maar dit wordt wel toegepast in ons ziekenhuis  40 41.7 

Neen, dit wordt niet toegepast in ons ziekenhuis 20 20.8 

53 
Tijdens welke chirurgische ingrepen wordt de 
recuperatie van cellen (‘cell salvage’) 
toegepast? 

Op regelmatige basis, maar alleen in vooraf gedefinieerde settings 
(bv. hartchirurgie of majeure vasculaire chirurgie) 

48 64.0 
75 

Bij alle chirurgische ingrepen waarbij het verwachte bloedverlies 
hoger is dan 500 ml 

16 21.3 



Bij alle chirurgische ingrepen waarbij het verwachte bloedverlies 
hoger is dan 1000 ml 

31 41.3 

Bij oncologische chirurgie (bestraling van het autologe bloed van 
de ‘cell saver’ voorafgaand aan de herinfusie) 

4 5.3 

Nooit bij oncologische chirurgie 38 50.7 

Nooit bij keizersnede 29 38.7 

Nooit bij een postpartum bloeding 22 29.3 

Nooit bij besmette operatiezone 42 56.0 

54 

Wordt de toediening van tranexaminezuur 
(een antifibrinolyticum) bij patiënten met een 
hoog risico op bloedingen en transfusies 
beschreven in een schriftelijke procedure? 

Ja 31 32.3 

96 Neen, maar dit wordt wel toegepast in ons ziekenhuis  62 64.6 

Neen, dit wordt niet toegepast in ons ziekenhuis 3 3.1 

55 
Bij welke chirurgische ingrepen wordt 
tranexaminezuur gebruikt volgens deze 
procedure (of de praktijk in uw ziekenhuis)? 

Hartchirurgie 28 30.1 

93 

Ernstig trauma 65 69.9 

Heup en knie prothese 79 84.9 

Majeure operatie aan de wervelkolom 46 49.5 

Leverchirurgie 34 36.6 

Obstetrische bloeding 59 63.4 

Prostaatchirurgie 29 31.2 

Andere (geef nadere toelichting) 25 26.9 

56 

Wordt de toediening van aprotinine (een 
antifibrinolyticum) bij patiënten met een hoog 
risico op bloedingen en transfusies 
beschreven in een schriftelijk procedure? 

Ja 3 3.1 

96 Neen, maar dit wordt wel toegepast in ons ziekenhuis  7 7.3 

Neen, dit wordt niet toegepast in ons ziekenhuis 86 89.6 

57 
Bij welke chirurgische ingrepen wordt 
aprotinine gebruikt volgens deze procedure? 

Hartchirurgie 6 60.0 
10 

Andere (geef nadere toelichting) 5 50.0 

58 
Worden lokale hemostatica zoals Surgicel® of 
TachoSil® of andere gebruikt om indien nodig 
lokale hemostase te bevorderen? 

Ja 91 94.8 
96 Neen 

5 5.2 

59 
Worden verwarmingsdekens, infuus- en 
bloedverwarmers gebruikt om hypothermie 

Nooit 1 1.0 
96 

≤ 50 % van de gevallen 18 18.8 



te voorkomen en te behandelen bij alle 
verdoofde patiënten? 

> 50 % van de gevallen 24 25.0 

(Bijna) altijd 53 55.2 

60 

Is er een schriftelijke procedure die een 
algoritme definieert dat gebaseerd is op 
objectieve metingen (zoals visco-elastische 
testen of klassieke laboratoriumtesten) als 
richtlijn voor transfusie van plasma, 
bloedplaatjesconcentraat en de toediening 
van stollingsfactoren bij patiënten met 
overmatige bloeding tijdens de ingreep? 

Ja, voor meeste chirurgische ingrepen (> 80 %) 10 10.4 

96 

Ja, voor bepaalde chirurgische ingrepen 18 18.8 

Neen, niet beschreven in procedure  

68 70.8 

61 
Omvat het algoritme voor intra-operatieve 
transfusie criteria voor de toediening van 
fibrinogeenconcentraat? 

Ja 22 78.6 
28 Neen, we gebruiken alleen vers ingevroren plasma om een laag 

intra-operatief fibrinogeengehalte te corrigeren 
6 21.4 

62 
Worden er in uw ziekenhuis hartoperaties 
uitgevoerd? 

Ja 29 30.2 
96 

Neen 67 69.8 

63 

Wordt retrograde of antegrade autologe 
priming van de extracorporale circulatie 
gebruikt om bloedverdunning en de behoefte 
aan transfusie te verkleinen bij patiënten met 
een laag lichaamsgewicht die een 
hartoperatie ondergaan met een 
extracorporale circulatie? 

Nooit 3 10.3 

29 

Soms (≤50 % van de gevallen) 9 31.0 

Meestal (>50 % van de gevallen) 9 31.0 

(Bijna) altijd 

8 27.6 

64 

Wordt Minimaal invasieve ExtraCorporale 
Circulatie (MiECC) gebruikt als onderdeel van 
een algemene strategie om de behoefte aan 
transfusie te verkleinen? 

Ja 13 44.8 

29 Neen 
16 55.2 

65 
Worden er in uw ziekenhuis labotesten 
uitgevoerd om de protaminedosering te 
bepalen? 

Ja 19 65.5 
29 Neen 

10 34.5 

66 
Welke testen worden gebruikt voor 
protaminedosering? 

INTEM/HEPTEM-ratio of TEG heparinase 9 47.4 

19 Protaminetitratietest 4 21.1 

Andere (geef nadere toelichting) 11 57.9 



67 
Wordt intraveneus ijzer gebruikt om de nood 
aan transfusie te helpen verminderen bij 
patiënten met postoperatieve anemie? 

Nooit 36 37.5 

96 
Soms (≤ 50 % van de gevallen) 57 59.4 

Meestal (> 50 % van de gevallen) 3 3.1 

(Bijna) altijd 0 0.0 

68 
Wordt oraal ijzer gebruikt om het herstel van 
anemie na ontslag te vergemakkelijken? 

Nooit 7 7.3 

96 
Soms (≤ 50 % van de gevallen) 62 64.6 

Meestal (> 50 % van de gevallen) 21 21.9 

(Bijna) altijd 6 6.3 

69 

Wordt er in een lokale procedure een 
drempelwaarde* gedefinieerd voor de 
postoperatieve transfusie van 
erytrocytenconcentraten bij stabiele 
patiënten (*hemoglobinegehalte waaronder 
erytrocytenconcentraat wordt toegediend)? 

Ja 52 54.2 

96 

Neen 

44 45.8 

70 

Wat is de drempelwaarde voor de 
postoperatieve transfusie van 
erytrocytenconcentraten bij stabiele 
patiënten dan (kies de meest toepasselijke)? 

Hemoglobine < 10 g/dL 1 1.9 

52 

Hemoglobine < 9 g/dL 3 5.8 

Hemoglobine < 8 g/dL 14 26.9 

Hemoglobine < 7 g/dL, hemoglobine < 8 g/dL indien actieve 
bloeding, cardiovasculaire aandoening of heupfractuur 

34 65.4 

71 

Wordt de postoperatieve toepassing van het 
beleid van single unit transfusie van 
erytrocytenconcentraat (EC) beschreven in 
een schriftelijke procedure? 

Ja, in algemene procedure m.b.t. postop. fase   23 24.0 

96 

Ja, in procedure beperkt tot bepaalde afdelingen of subgroepen in 
post-op. fase 

7 7.3 

Neen, wel toegepast bij meeste patiënten 42 43.8 

Niet systematisch toegepast bij meeste patiënten 24 25.0 

72.a 
Welke hemato-oncologische functies worden 
uitgevoerd in uw ziekenhuis? 

Enkel consultatie en/of dagziekenhuis, geen ziekenhuisopname, 
noch high care  

20 20.8 
96 

Ziekenhuisopname en/of high care met consultatie en / of 
dagziekenhuis 

76 79.2 

72.b Specifieer de hemato-oncologische functies 
Ziekenhuisopname voor standaardzorg chemotherapie en 
ondersteunende zorg 

75 98.7 76 



'High Care' chemotherapie: acute leukemie - type met langdurige 
ziekenhuisopname 

30 39.5 

'High Care' chemotherapie: autologe stamceltransplantatie 23 30.3 

'High Care' chemotherapie: allogene stamceltransplantatie 14 18.4 

73 

Is er een schriftelijke procedure die 
maatregelen beschrijft om bloedverlies als 
gevolg van overmatige bloedafname te 
beperken? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de 
hemato-oncologische eenheden  

3 3.9 

76 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde eenheden of subgroepen van hemato-oncologische 
patiënten  

1 1.3 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure 
maar dit beleid wordt toegepast op de meeste patiënt 

45 59.2 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
dit beleid wordt niet systematisch toegepast op de meeste 
patiënten  

27 35.5 

74 
Specificeer voor welke eenheden en/of 
subgroepen van hemato-oncologische 
patiënten deze procedure geldt: 

'High care' 1 100.0 

1 
'Low care' 0 0.0 

Transplantatiepatiënten (beenmerg- en stamceltransplantatie) 1 100.0 

Andere (geef nadere toelichting) 0 0.0 

75 

Is er een schriftelijke procedure die bepaalt 
dat de drempelwaarde voor de transfusie van 
erytrocytenconcentraten (EC) een 
hemoglobine gehalte is van 7-8 g/dL bij 
stabiele patiënten na intensieve cytoreductie 
therapieën, waaronder intensieve 
chemotherapie en/of stamceltransplantatie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de 
hemato-oncologische eenheden  

19 25.0 

76 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde eenheden of subgroepen van hemato-oncologische 
patiënten  

4 5.3 

Neen, de drempelwaarde voor transfusie van EC wordt niet 
beschreven in een schriftelijke procedure voor dit type patiënten  

49 64.5 

Neen, er is een procedure voor de drempelwaarde voor transfusie 
van EC voor dit type patiënten maar er werd een andere 
drempelwaarde bepaald (geef nadere toelichting): 

4 5.3 

76 
Specificeer voor welke eenheden en/of 
subgroepen van hemato-oncologische 
patiënten deze procedure geldt: 

'High care' 3 75.0 

4 
'Low care' 0 0.0 

Transplantpatiënten (beenmerg- en stamceltransplantatie) 3 75.0 

Andere (geef nadere toelichting) 0 0.0 



77 

Is er een schriftelijke procedure m.b.t. het 
beleid van single unit transfusie van 
erytrocytenconcentraat toegepast na 
intensieve cytoreductie therapieën zoals 
intensieve chemotherapie en/of 
stamceltransplantatie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor de 
hemato-oncologische eenheden  

19 25.0 

76 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde eenheden of subgroepen van hemato-oncologische 
patiënten  

3 3.9 

Neen, het single unit transfusie beleid van EC wordt niet 
beschreven in een schriftelijke procedure voor dit type patiënten 
maar dit beleid wordt toegepast op de meeste patiënten  

37 48.7 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
dit beleid wordt niet systematisch toegepast op de meeste 
patiënten 

17 22.4 

78 
Specificeer voor welke eenheden en/of 
subgroepen van hemato-oncologische 
patiënten deze procedure geldt: 

‘High care’ 2 66.7 

3 
‘Low care’ 1 33.3 

Transplantpatiënten (beenmerg- en stamceltransplantatie) 3 100.0 

Andere (geef nadere toelichting) 0 0.0 

79 

Kan het percentage berekend worden van de 
voorschriften voor rode bloedcellen waarbij 1 
unit rode bloedcellen voorgeschreven werd 
(voor stabiele, normovolemische volwassen 
patiënten na intensieve cytoreductie 
therapieën die geen klinisch significante 
bloeding hebben) in 2018? 

Ja, we kunnen het percentage berekenen 9 15.3 

59 

Neen, maar we kunnen wel een schatting maken 12 20.3 

Neen, er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar  

38 64.4 

80 

Vermeld het percentage van de voorschriften 
voor rode bloedcellen waarbij 1 unit rode 
bloedcellen voorgeschreven werd (voor 
stabiele, normovolemische volwassen 
patiënten na intensieve cytoreductie 
therapieën die geen klinisch significante 
bloeding hebben) in 2018: 

[Open vraag] 

  21 

81 
Wordt er een methodologie toegepast om de 
drempelwaardes voor transfusie in de 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor het 
hemato-oncologisch dagziekenhuis 

4 4.2 96 



ambulante setting te individualiseren aan de 
hand van een comorbiditeitsscore die 
gedocumenteerd is in het patiëntendossier? 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

0 0.0 

Neen, een dergelijke methodologie wordt niet beschreven in een 
schriftelijke procedure voor het hemato-oncologisch 
dagziekenhuis maar deze methodologie wordt er toegepast op de 
meeste patiënten 

48 50.0 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
deze methodologie wordt niet systematisch toegepast op de 
meeste patiënten  

44 45.8 

82 
Specificeer voor welke subgroepen van 
hemato-oncologische patiënten deze 
procedure geldt: 

[Open vraag] 
  1 

83 

Wordt er een methodologie toegepast om de 
drempelwaardes voor transfusie in de 
ambulante setting te individualiseren aan de 
hand van een score voor de levenskwaliteit 
(‘quality of life’) die gedocumenteerd wordt in 
het patiëntendossier? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor het 
hemato-oncologisch dagziekenhuis 

3 3.1 

96 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde subgroepen van hemato-oncologische patiënten  
ten  

0 0.0 

Neen, een dergelijke methodologie wordt niet beschreven in een 
schriftelijke procedure voor het hemato-oncologisch 
dagziekenhuis maar deze methodologie wordt er wel toegepast 
op de meeste patiën 

47 49.0 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
deze methodologie wordt niet systematisch toegepast op de 
meeste patiënten 

46 47.9 

84 

Het transfusiebeleid bij hemato-oncologische 
patiënten in de ambulante setting is 
gebaseerd op (maak een schatting, de som 
van de 3 antwoorden moet gelijk zijn aan 
100%): 

 < 10 % 10-25 % 25-50 % 50-75 % 75-90 % > 90 % 

vooraf gedefinieerde drempels 11 16 31 27 6 5 

comorbiditeit (geïndividualiseerd) 12 28 44 8 3 1 

levenskwaliteit (geïndividualiseerd) 17 33 35 7 2 2 

85 
Is er een schriftelijke procedure beschikbaar 
m.b.t. het gebruik van ESA bij hemato-

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor het 
hemato-oncologisch dagziekenhuis 

10 10.4 96 



oncologische patiënten in de ambulante 
setting (volgens terugbetalingscriteria)? 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde subgroepen van hemato-oncologische patiënten 

6 6.3 

Neen, het gebruik van ESA wordt niet beschreven in een 
schriftelijke procedure voor het hemato-oncologisch 
dagziekenhuis maar het wordt wel gebruikt voor dit type 
patiënten 

70 72.9 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
het wordt niet gebruikt voor dit type patiënten  

10 10.4 

86 
Specificeer voor welke subgroepen van 
hemato-oncologische patiënten deze 
procedure geldt: 

[Open vraag] 
  6 

87 

Is er een schriftelijke procedure beschikbaar 
m.b.t. het gebruik van intraveneus ijzer bij 
hemato-oncologische patiënten in de 
ambulante setting? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor het 
hemato-oncologisch dagziekenhuis  

13 13.5 

96 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde subgroepen van hemato-oncologische patiënten  

5 5.2 

Neen, het gebruik van intraveneus ijzer wordt niet beschreven in 
een schriftelijke procedure voor het hemato-oncologisch 
dagziekenhuis maar het wordt wel gebruikt voor dit type 
patiënten  

68 70.8 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
het wordt niet gebruikt voor dit type patiënten 

10 10.4 

88 

Vindt u dat een uitgebreider gebruik van 
intraveneus ijzer moet worden 
geïmplementeerd (en terugbetaald) voor 
hemato-oncologische patiënten in de 
ambulante setting? 

Ja 63 65.6 

96 
Neen 18 18.8 

Geen mening 
15 15.6 

89 Gelieve dit kort toe te lichten: [Open vraag]   82 

90 

Is er een schriftelijke procedure die 
maatregelen beschrijft om bloedverlies als 
gevolg van overmatige bloedafname te 
beperken bij patiënten gehospitaliseerd voor 
interne geneeskunde? 

Ja, in algemene procedure voor interne geneeskunde 2 2.1 

96 

Ja, in procedure die beperkt is tot bepaalde eenheden of 
subgroepen van patiënten 

1 1.0 

Neen, geen procedure maar gewoonlijk wel toegepast 53 55.2 

Neen, geen procedure en gewoonlijk niet toegepast 40 41.7 



91 
Specificeer voor welke eenheden en/of 
subgroepen van patiënten in de interne 
geneeskunde deze procedure geldt: 

[Open vraag] 
  1 

92 

Is er een schriftelijke procedure die de 
drempelwaarde bepaalt voor transfusie van 
erytrocytenconcentraten bij stabiele 
patiënten gehospitaliseerd voor  interne 
geneeskunde? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure 31 32.3 

96 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde subgroepen van patiënten 

4 4.2 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure 
maar er wordt systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast 
voor de meeste patiënten 

40 41.7 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
er wordt niet systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast 
voor de meeste patiënten  

21 21.9 

93 
Specificeer voor welke subgroepen van 
patiënten in de interne geneeskunde deze 
procedure geldt: 

[Open vraag] 
  4 

94 

Wat is het hemoglobine gehalte dat in deze 
procedure wordt beschreven / in de praktijk 
wordt toegepast als de drempelwaarde voor 
de transfusie van erytrocytenconcentraten? 

< 7 g/dL 37 48.7 

76 
< 8 g/dL 33 43.4 

< 9 g/dL 6 7.9 

< 10 g/dL 0 0.0 

95 

Is er een schriftelijke procedure die de 
drempelwaarde bepaalt voor transfusie van 
erytrocytenconcentraten bij stabiele 
gehospitaliseerde patiënten op de afdeling 
geriatrie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure 18 18.9 

95 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde subgroepen van patiënten 

0 0.0 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure 
maar er wordt systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast 
voor de meeste patiënten 

55 57.9 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
er wordt niet systematisch eenzelfde drempelwaarde toegepast 
voor de meeste patiënten  

22 23.2 

96 
Specificeer voor welke subgroepen van 
patiënten deze procedure geldt: 

[Open vraag]   0 

97 
Welke leeftijdsgrens wordt dan in het 
algemeen gebruikt? 

> 70 jaar 23 31.5 
73 

> 75 jaar 35 47.9 



> 80 jaar 7 9.6 

> 85 jaar 8 11.0 

98 

Wat is volgens deze procedure/praktijk het 
hemoglobine gehalte dat wordt beschreven 
als de drempelwaarde voor de transfusie van 
erytrocytenconcentraten voor stabiele 
patiënten gehospitaliseerd op de afdeling 
geriatrie? 

< 7 g/dL 16 21.9 

73 

< 8 g/dL 40 54.8 

< 9 g/dL 15 20.5 

< 10 g/dL 2 2.7 

< 11 g/dL 0 0.0 

< 12 g/dL 0 0.0 

99 

Is er een schriftelijke procedure m.b.t. het 
beleid van single unit transfusie van 
erytrocytenconcentraat (EC) voor patiënten 
gehospitaliseerd voor interne geneeskunde en 
geriatrie? 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor interne 
geneeskunde 6 6.3 

96 

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor geriatrie   

Ja, dit wordt beschreven in een algemene procedure voor interne 
geneeskunde en geriatrie 

9 9.4 

Ja, dit wordt beschreven in een procedure die beperkt is tot 
bepaalde eenheden of subgroepen van patiënten 

2 2.1 

Neen, het single unit transfusie beleid van EC wordt niet 
beschreven in een schriftelijke procedure voor dit type patiënten 
maar dit beleid wordt toegepast bij de meeste patiënten 

49 51.0 

Neen, dit wordt niet beschreven in een schriftelijke procedure en 
dit beleid wordt niet systematisch toegepast bij de meeste 
patiënten 

30 31.3 

100 
Specificeer voor welke eenheden en/of 
subgroepen van patiënten deze procedure 
geldt: 

[Open vraag] 
  2 

101 

Het transfusiebeleid bij geriatrische patiënten 
is gebaseerd op (maak een schatting, de som 
van de 2 antwoorden moet gelijk zijn aan 
100%): 

 < 10 % 10-25 % 25-50 % 50-75 % 75-90 % > 90 % 

vooraf gedefinieerde drempels 16 15 28 17 13 6 

geriatrische beoordeling die in het  dossier 
van de patiënt is  gedocumenteerd 

8 9 22 23 18 15 

102 
In welke situaties wordt er regelmatig 
intraveneuze ijzertherapie gebruikt? 

In geval van duidelijk malabsorptiesyndroom (bv. postbariatrische 
chirurgie) 

70 72.9 
96 

In geval van resistentie/intolerantie voor orale inname van ijzer 79 82.3 



In geval van ernstige ijzergebrekanemie 65 67.7 

Voor de behandeling van inflammatoire anemie (of 
kankergerelateerde anemie) 

20 20.8 

Als aanvulling op ESA-therapie 27 28.1 

Intraveneus ijzer wordt niet regelmatig gebruikt in ons ziekenhuis 
(enkel in zeldzame situaties) 

14 14.6 

Andere (geef nadere toelichting) 20 20.8 

103 

Vindt u dat een uitgebreider gebruik van 
intraveneus ijzer moet worden 
geïmplementeerd (en terugbetaald) voor 
gehospitaliseerde patiënten (interne 
geneeskunde, al dan niet geriatrische 
patiënten) om een PBM-programma volledig 
te ondersteunen? 

Ja 74 77.1 

96 

Neen 6 6.3 

Geen mening 

16 16.7 

104 Gelieve dit kort toe te lichten: [Open vraag]   74 

 

 

 

 


