
 

Infosessie - symposium 5 juni 2014 

Het programma bestaat uit een infosessie en een 
wetenschappelijk deel en is bedoeld voor alle 
ziekenhuismedewerkers betrokken bij transfusie en 
transfusiebeleid. Inschrijven kan via volgende link: 
Online inschrijvingsformulier.  
Voor artsen wordt accreditatie aangevraagd. 

Tijdens de infosessie zal de tweede nationale enquête 
toegelicht worden. Vervolgens zullen de verschillende 
werkgroepen van BeQuint rapporteren over hun 
werkzaamheden. 

Het wetenschappelijk symposium heeft als thema 
"Optimaal gebruik van bloedcomponenten". Drie topics 
zullen toegelicht worden door experten: 

 patient blood management 
 single-unit policy 
 optimal management of the cold chain 

  

 

 

Analyse transfusievoorvallen  

Het rapport van de nationale enquête Q88-2011 
bevatte enkele aanbevelingen zoals het opstellen van 
een procedure om preventieve en corrigerende 
maatregelen te nemen n.a.v. ernstige 
transfusievoorvallen. Hierbij zijn volgende 
aandachtspunten van essentieel belang: 

 transfusievoorvallen centraal melden via het 

meld- en leersysteem van het ziekenhuis en/of een 

afzonderlijk meldingsformulier. Deze voorvallen 

dienen vervolgens gerapporteerd te worden aan 

het multidisciplinair team (“functie hemovigilantie”), 

het transfusiecomité en aan het FAGG;  

 organisatiecultuur creëren die het melden van 

voorvallen faciliteert: een veilige, niet bestraffende 

omgeving met nadruk op het leren uit incidenten 

om zo de kwaliteit van transfusie continu te 

verbeteren; 

 retrospectieve incidentanalyse met de betrokken 

personen op de werkvloer uitvoeren om zoveel 

mogelijk informatie te verzamelen over de context 

en de oorzaken. De bedoeling van deze 

methodologie is het voorkomen van dergelijke 

voorvallen in de toekomst; 

 verbeteringsacties opzetten en opvolgen. 

 

 

Multidisciplinair transfusieteam 

Eén van de criteria voor de financiering van de “functie 
hemovigilantie” is het samenstellen van een 
multidisciplinaire “functie hemovigilantie”.  

 
Het transfusiecomité bepaalt het hemovigilantie- en 
transfusiebeleid in een ziekenhuis (strategische en 
sturende rol).  

 
Het multidisciplinair transfusieteam voert de meer 
operationele taken uit op de werkvloer en functioneert 
als referentie voor de verschillende aspecten m.b.t. 
transfusie (o.a. hemovigilantie):  
 

Taken  

 centraal aanspreekpunt voor alle medewerkers die 
betrokken zijn in het ziekenhuisbreed 
transfusiegebeuren 

 adviserende en helpende rol op de werkvloer m.b.t 
transfusie 

 melding en analyse van (ernstige) 
transfusievoorvallen en reacties 

 ondersteunende rol bij de ontwikkeling, 
implementatie en evaluatie van verbeteringsacties  

 organiseren van de opleiding m.b.t. bloedtransfusie 
voor alle ziekenhuismedewerkers 

 rapporteren van activiteiten aan het 
transfusiecomité.  

 

Samenstelling 

Het multidisciplinair team bestaat idealiter uit een 
verpleegkundige of vroedvrouw, de verantwoordelijke 
van de bloedbank en een arts met klinische expertise. 
Een van deze personen kan aangeduid worden als een 
centraal aanspreekpunt (referentiepersoon). 

       .  

 

BeQuint: Belgian Quality in Transfusion 

NIEUWSBRIEF 

nr:  2 

April 2014 

Beste, 

Het Nationaal Platform Transfusiebeleid (NPTf) wordt omgedoopt tot BeQuint: Belgian Quality in Transfusion. 
De missie en samenstelling blijven onveranderd. Met deze korte nieuwsbrief wenst de stuurgroep u op een 
systematische wijze te informeren over de stand van zaken en de vooruitzichten van BeQuint. Veel 
leesgenot! 

 Stuurgroep, BeQuint f 
  

 

 

Citaat 

“Recommendation 1: The AABB recommends adhering 
to a restrictive transfusion strategy (7 to 8 g/dL) in 
hospitalized, stable patients”  
(Grade: strong recommendation; high-quality evidence). 
Referentie: AABB guidelines, Ann Intern Med 2012. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PtEpttoENAKpHPwXlRGXaNZYumzhEPGW_NZeKUg4T1s/viewform?embedded=true

