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Geacht bestuur, 
 
Met veel genoegen leggen wij het derde deel van de modulair herziene richtlijn 
bloedtransfusiebeleid voor ter becommentariëring. Deze herziening is gestart op initiatief van 
de NIV, NVKC en NVA. 
 
De oude richtlijn (2011) wordt voor het grootste deel herzien.  
De herziening van de geprioriteerde vragen in de richtlijn is opgesplitst in zes deelprojecten: 
1. laboratoriumaspecten; 
2. anemie; 
3. trombocytentransfusies; 
4. bloedingen en bloedbesparende technieken; 
5. plasmatransfusies; 
6. transfusiereacties en gerelateerde aandoeningen. 
 
De modules plasmatransfusies en transfusiereacties en gerelateerde aandoeningen zijn na 
een commentaarfase (juli 2019) ter autorisatie aangeboden en zullen wanneer de autorisaties 
binnen zijn worden gepubliceerd op de richtlijnendatabase.nl. De richtlijnen 
laboratoriumaspecten, anemie en trombocytentransfusies zijn geautoriseerd en staan op de 
richtlijnendatabase.nl.  
 
In de huidige commentaarfase worden de teksten van het laatste deelproject en een tweetal 
toegevoegde modules aan u voorgelegd: bloedingen en bloedbesparende technieken, trigger 
trombocytentransfusie neonaten trombocytopenie (onderdeel trombocytentransfusies) en 
indicatie voor bestralen van bloedproducten (onderdeel transfusiereacties). 
 
Voor de nu voorgelegde onderdelen van de modulaire herziening heeft: 

• Dr. A.W.M.M. (Ankie) Koopman – van Gemert namens de NVA als voorzitter de 
werkgroep bloedingen en bloedbesparende technieken geleid; 

• Dr. E.A.M. (Erik) Beckers namens de NIV als voorzitter de werkgroep 
trombocytentransfusies geleid; 

• Dr. M.R. (Martin) Schipperus namens de NIV als voorzitter de werkgroep 
transfusiereacties geleid. 
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Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten heeft de werkgroep ondersteund en 
geadviseerd. De richtlijn is mede tot stand gekomen door de expertise en inzet van de 
vertegenwoordiger(s)van uw beroepsvereniging. 
 
Wij vragen u hierbij de richtlijn te verspreiden onder uw leden en hen op de hoogte te 
brengen van de mogelijkheid tot becommentariëring. Wij stellen het op prijs als u binnen uw 
vereniging 1 of meerdere reviewers wilt verzoeken de conceptrichtlijn grondig te bestuderen 
en van commentaar te voorzien. Wij verzoeken u om de door uw leden gegenereerde 
commentaren te beoordelen op relevantie en op eventuele tegenstrijdigheden en deze 
commentaren waar nodig aan te vullen, te filteren en samen te vatten. Belangrijk is dat 
hierdoor de uiteindelijke commentaren uw verenigingsstandpunt reflecteren. Alleen zo is de 
invloed van de door uw vereniging vertegenwoordigde beroepsgroep op de conceptrichtlijn 
gegarandeerd.  
 
Voor het verzamelen en beoordelen van alle inhoudelijke commentaren en opmerkingen 
heeft u een periode van zes weken. Wij verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de 
conceptrichtlijn in het bijgevoegde commentarenformulier te noteren en uiterlijk 1 april 2020 
per e-mail te sturen naar Sonja Wouters (s.wouters@kennisinstituut.nl) Het is niet mogelijk 
uw reactie te verwerken wanneer u die op een andere wijze kenbaar maakt.  
 
De werkgroep verwerkt de ontvangen commentaren in een definitieve versie van de richtlijn. 
Wellicht ten overvloede, maar aan de inhoud van deze conceptrichtlijn kunnen geen rechten 
en plichten worden ontleend. De werkgroep wil hierover naar de media dan ook geen 
inhoudelijke standpunten kenbaar maken.  
 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de voorzitters van de werkgroep,  
Dr. J (Jennita) Slomp 
Prof. dr. J.J. (Jaap Jan) Zwaginga 
Dr. E.A.M. (Erik) Beckers 
Dr. A.W.M.M. (Ankie) Koopman – van Gemert 
Dr. J.W.P.H (Hans) Soons 
Dr. M.R. (Martin) Schipperus 
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Bijlagen: 

• Bijlage 1 Concepttekst van de Richtlijn 

• Bijlage 2 Commentarentabel 


