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Hoofdstuk 15. Bloedtransfusie buiten het ziekenhuis
Norm

De procedures rondom bloedtransfusies buiten het ziekenhuis moeten zijn vastgelegd en aan dezelfde normen voldoen als transfusies binnen het
ziekenhuis.
Verantwoordelijkheden

Het hoofd van het transfusielaboratorium en de betrokken thuiszorginstelling zijn beiden verantwoordelijk voor het maken van heldere afspraken. De
thuiszorgorganisatie is ervoor verantwoordelijk dat het betrokken personeel bekwaam en bevoegd is (en blijft). De betrokken specialist en/of huisarts is

verantwoordelijk voor indicatiestelling en de medisch inhoudelijke ondersteuning bij problemen. Ook dient hij de extra risico’s van thuistransfusie met de
patient te bespreken.
Vragen aan ziekenhuizen

1. Zijn de verpleegkundigen die betrokken zijn bij thuistransfusie bevoegd en bekwaam?
2. Is er een sluitend actieplan in geval van problemen?
Score

1.
2.
3.

4.
15.0
1
2
§

Nee: het betreffende besturingselement krijgt nauwelijks of geen aandacht of er zijn uitsluitend plannen om met het betreffende besturingselement
aan de slag te gaan

Deels: het betreffende besturingselement is op projectbasis of slechts op bescheiden schaal in de zorginstelling geïmplementeerd en/of de
kwaliteitscyclus is nog niet doorlopen

Goeddeels: het betreffende besturingselement is op de meest kritische plaatsen in de zorginstelling geïmplementeerd en de kwaliteitscyclus is
tenminste een maal doorlopen

Ja: het betreffende besturingselement is breed inde zorginstelling geïmplementeerd en de kwaliteitscyclus is tenminste tweemaal doorlopen
Vragen aan ziekenhuizen
Zijn de verpleegkundigen die betrokken zijn bij thuistransfusie

Ja / Nee

bevoegd en bekwaam?

Ja/nee

Is er een sluitend actieplan in geval van problemen?

Ja/nee

Vragen

Ziekenhuis
Documenten

15.1

Opmerkingen

V(ereist)/
A(an-

Score

Bevindingen auditor

beveling)

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden
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15.1.1

Hoofd transfusielaboratorium en betrokken thuiszorginstelling

Is vastgelegd dat het hoofd transfusielaboratorium en

de betrokken thuiszorginstelling verantwoordelijk zijn voor het
maken van heldere afspraken:
15.1.2

• bespreken met de patient omtrent de extra risico’s van
bloedtransfusie buiten het ziekenhuis?

Is vastgelegd dat de betrokken thuiszorginstelling:
• verantwoordelijk is dat het betrokken personeel bevoegd en
bekwaam is (en blijft)

• dient te beschikken over een systeem van bevoegdheid en
bekwaamheid.

V
V
V
V
V

• patiënt

V

• thuiszorgorganisatie

V

V
V

• ziektekostenverzekeraar
15.2

Documentbeheer
Is vastgelegd waar gegevens over de transfusie bewaard dienen te
worden:

• transfusiearchief uitgevende laboratorium
• in het zorgdossier van de patiënt
15.3
15.3.1

V

Is de toestemming van alle betrokkenen vastgelegd:
• (huis)arts

15.2.1

V

Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor:
• medisch inhoudelijke ondersteuning bij problemen?

15.1.3

V

Betrokken specialist en/of huisarts

• indicatiestelling?

15.1.4
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V
V

Procedure
Is vastgelegd dat deze procedure alléén van toepassing is op
patiënten die reeds eerder een transfusie hebben gehad zonder
bijwerkingen?
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15.3.2
15.4

Voldoet de procedure aan dezelfde kwaliteitseisen als in het
ziekenhuis gelden voor allogene transfusies?
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V

Transfusiereacties en complicaties

15.4.1

Is er een duidelijk plan van actie in gevallen waarin sprake is van

15.4.2

Zijn heldere afspraken gemaakt met de (huis)arts die in geval van

transfusiereacties of andere calamiteiten?
problemen zal worden ingeschakeld?
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