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STaND vaN zaKEN

Transfusiebeleid bij trauma met massaal bloedverlies
Teun Peter Saltzherr, Sarah C. Christiaans, C. Pieter Henny, Marcel M. Levi en J. Carel Goslings  

Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:a2416

Verbloeding is een belangrijke oorzaak van overlijden 
van traumaslachtoffers.1 Een deel van deze verbloedingen 
is volgens nieuwe inzichten potentieel te voorkomen. 
Recente literatuur laat een verbetering in overleving zien 
bij traumapatiënten met ernstig acuut bloedverlies wan-
neer stollingsstoornissen vroeg met een agressief trans-
fusiebeleid gecorrigeerd worden.
Wereldwijd is trauma een belangrijke oorzaak voor ern-
stige morbiditeit en mortaliteit. In Nederland sterven 
jaarlijks ruim 5000 mensen ten gevolge van een trauma-
tisch letsel.2 Ondanks ontwikkelingen op het gebied van 
resuscitatie, chirurgie en intensivecaregeneeskunde is de 
verwachting dat in de nabije toekomst de trauma-gerela-
teerde sterfte verder zal toenemen.3

In dit artikel beschrijven wij de huidige stand van zaken 
over het transfusiebeleid bij traumapatiënten met mas-
saal bloedverlies. Voor deze beschrijvende review hebben 
wij een zoekactie verricht in de databases van Medline en 
Embase. Als zoektermen hebben wij gebruikgemaakt van 
verschillende relevante Engelstalige termen waaronder 
‘blood transfusion’, ‘trauma’, ‘coagulopathy’ en ‘hemor-
rhage’. 

Historie van bloedtransfusie bij trauma
Kennis op het gebied van bloedtransfusies is onlosmake-
lijk verbonden met oorlogsgeweld en de daarbij beho-
rende traumatologie. Nadat de Oostenrijkse arts Karl 
Landsteiner in 1901 het bloedgroepensysteem ontdekt 
had, pasten Amerikaanse en Canadese legerchirurgen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het eerst incidenteel 
de transfusie van volbloed toe. Dit was mogelijk omdat in 
1914 werd ontdekt dat een kleine hoeveelheid natriumci-
traat de bloedstolling buiten het lichaam voorkwam. Het 

•	 Verbloeding	is	een	belangrijke	doodsoorzaak	van	traumapatiënten.
•	 Bij	massaal	bloedverlies	ontstaat	 een	 combinatie	 van	 coagulopathie,	 acidose	en	hypothermie,	die	 zonder	 juiste	

correc ties een hoge morbiditeit en mor taliteit met zich meebrengt.
•	 Onderzoek	 bij	 gewonde	 militairen	 laat	 zien	 dat	 een	 hoge	 ratio	 versbevroren	 plasma/rodebloedcelconcentraat	
(FFP:PRBC-ratio)	een	positief	ef fect	heef t	op	de	overleving.

•	 De	studies	geven	nog	geen	uitsluitsel	over	de	ideale	verhouding	FFP:PRBC;	de	ratio	waarbij	nog	een	positief	ef fect	
wordt	aangetoond	varieer t	van	1:1	tot	1:3.

•	 Onnodige	FFP-transfusies	bij	traumapatiënten	zonder	dreigende	verbloeding	geven	een	verhoogde	kans	op	com-
plicaties	zoals	multi-orgaanfalen	en	acuut	respiratoir	‘distress’-syndroom.

•	 Er	is	meer	onderzoek	nodig	naar	de	accuraatheid	van	het	diagnosticeren	van	een	acute	coagulopathie.
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grote belang hiervan werd overtuigend aangetoond 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Toen kregen 
gewonde militairen op diverse slagvelden op grote schaal 
bloedtransfusies. Het succes dat hiermee werd geboekt 
op het slagveld, maakte dat bloedtransfusie al snel werd 
overgenomen voor civiele toepassing in vredestijd.
In de jaren 70 van de vorige eeuw bestond optimale 
resuscitatie van patiënten met een verbloedingsshock uit 
het toedienen van 1-2 l cristalloïden in combinatie met 
volbloed.4 Sinds de tweede helft van de jaren 80 werden 
bloedproducten in diverse componenten aangeleverd 
waardoor efficiënter en veiliger transfunderen mogelijk 
werd. Volbloed werd bijna compleet vervangen door een-
heden rodebloedcelconcentraat (‘packed red blood cells’ 
(PRBC)), versbevroren plasma, (‘fresh frozen plasma’ 
(FFP)) en trombocytensuspensies. Er werden transfusie-
protocollen ontwikkeld voor traumapatiënten met mas-
saal bloedverlies,5 waarbij als definitie voor ‘massaal 
bloedverlies’ gehanteerd wordt, dat er toediening nodig 
is van meer dan 10 units PRBC’s binnen 24 h. Dat staat 
ongeveer gelijk aan het vervangen van het totale bloedvo-
lume. Bij deze patiënten wordt in de literatuur een mor-
taliteit van 25 tot meer dan 50% beschreven.6 De traditio-
nele transfusieprotocollen adviseerden gebruik te maken 
van colloïden, cristalloïden en PRBC’s, zonder stollings-
factoren, om het zuurstoftransport naar de weefsels te 
garanderen. Eventuele stollingstoornissen konden ver-
volgens op geleide van de kliniek en laboratoriumpara-
meters gecorrigeerd worden door toediening van FFP en 
trombocytensuspensie.

dodelijke trias 
Stollingsstoornissen en verbloeding hebben bij trauma-
patiënten een andere pathofysiologie dan bij patiënten 
met ernstige bloedingen die bijvoorbeeld ontstaan gedu-
rende een operatie. Bij operatiepatiënten is de locatie van 
een bloeding vaak unifocaal en de omliggende weefsel-
schade vaak beperkt. Daarom kan een dergelijke bloeding 
vaak relatief eenvoudig operatief tot staan worden 
gebracht. Traumapatiënten hebben vaak bloedingen op 
meerdere en moeilijk te bereiken locaties met uitgebreide 
omliggende weefselschade op microscopisch en macros-
copisch niveau. Bovendien is er bij de ontdekking van een 
operatieve bloeding meestal nog geen grote hoeveelheid 
bloedverlies; bij de meeste traumapatiënten is de hoeveel-
heid en de snelheid van het bloedverlies echter groot.
Ernstige bloedingen na een traumatisch letsel leiden tot 
een cascade van pathologische effecten. Die omvatten 
alle componenten van het hemostatische systeem. Het 
stollingsproces bestaat uit multipele enzymreacties die 
onder andere beïnvloed worden door wisselingen in 
lichaamstemperatuur en de zuurgraad van het bloed.
Hypothermie veroorzaakt een vermindering van de 

functie van trombocyten en remt de stolselvorming. Een 
ander gevolg van hypothermie is hyperfibrinolysis, waar-
bij een ontstaan stolsel sneller afgebroken wordt en dus 
minder stabiel is.
Het falen van het stollingssysteem wordt verergerd door 
een remming van de enzymactiviteit als gevolg van 
acidose. Deze acidose ontstaat door het progressieve 
bloedverlies wat leidt tot een verminderde weefseloxyge-
natie en shock.
Als gevolg van de combinatie van bloedverlies en toedie-
ning van grote hoeveelheden infusievloeistoffen kan 
verdunning (hemodilutie) optreden. Deze hemodilutie in 
combinatie met een verhoogd gebruik van de stollings-
factoren en trombocyten ter plaatse van de bloeding, 
zorgt voor een systemische verlaging van alle componen-
ten van het stollingssysteem. Daardoor verergert de  
stollingstoornis, de coagulopathie. Als gevolg van het 
bloedverlies en de hemodilutie ontstaan tevens elektro-
lytstoornissen, zoals een hypocalciëmie, die de coagulo-
pathie ook nadelig beïnvloeden.
Trias: coagulopathie, acidose en hypothermie De 
bovenbeschreven combinatie van coagulopathie, acidose 
en hypothermie vormt de dodelijke trias (‘lethal triad’). 
De trias leidt bij de traumapatiënt tot een vicieuze cirkel 
(figuur), die zonder juiste correcties een hoge morbiditeit 
en mortaliteit met zich meebrengt.7 In de afgelopen 
decennia zijn diverse strategieën ontwikkeld om deze 
cirkel te doorbreken, waaronder het snel chirurgisch 
behandelen van de levensbedreigende letsels zonder 
meteen definitieve behandeling uit te voeren (‘damage 
control’-chirurgie), het accepteren van een lage bloed-
druk tot de bloeding onder controle is (‘permissive 
hypotension’-resuscitatie) en het actief bestrijden van de 
hypothermie middels verwarmde infusievloeistoffen.8 
Daarnaast zijn producten als tranexaminezuur en stol-
lingsfactorconcentraten waaronder fibrinogeen, pro-
trombinecomplex en recombinant factor VIIa ontwik-
keld, waarmee direct wordt ingegrepen op de stolling van 
traumapatiënten met acuut ernstig bloedverlies.
Agressieve correctie Voorheen werd gedacht dat coa-
gulopathie na trauma uitsluitend het gevolg was van 
hemodilutie en hypothermie over een tijdsbestek van een 
aantal uren. Recentelijk is echter beschreven dat bij 25% 
van de ernstig gewonde traumapatiënten al een acute coa-
gulopathie aanwezig was bij aankomst op de trauma-
kamer.9,10 Aanwezigheid van deze acute coagulopathie was 
tevens geassocieerd met een verhoogde mortaliteit.9,10

Met deze kennis hebben artsen in Irak en Afghanistan een 
studie verricht naar de effecten van een transfusiebeleid 
gericht op het vroeg en agressief corrigeren van de acute 
coagulopathie bij oorlogsgewonden.11 Bij deze behandel-
strategie werd voor de transfusie een FFP:PRBC-ratio 
gebruikt die een verhouding van 1:1 benaderde. Door het 
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gebruik van deze niet-traditionele transfusiestrategie 
werd een afname in het aantal verbloedingen gezien met 
een reductie in mortaliteit van 69% naar 19%. Op basis van 
deze bevindingen concludeerden de auteurs dat een hoge 
FFP:PRBC-ratio onafhankelijk geassocieerd is met verbe-
terde overleving. Zij adviseren dan ook om voor alle trau-
mapatiënten met een coagulopathie een transfusieproto-
col te gebruiken met een FFP:PRBC-ratio van 1:1.

massatransfusie
Naar aanleiding van de data uit de militaire studies 
besloten wereldwijd vele traumacentra na 2007 een 
transfusieprotocol in te voeren met een FFP:PRBC-ratio 
van 1:1 om hiermee het effect van volbloedtransfusies te 
evenaren. In de literatuur verschijnen de laatste tijd dan 
ook veel resultaten van studies naar het effect van hoge 
FFP:PRBC-ratio’s op klinische uitkomsten bij civiele 
traumapatiënten. De mortaliteitscijfers in deze studies 
bleken lager te zijn als men hoge transfusieratio’s 
gebruikte, dat wil zeggen veel FFP’s in verhouding tot 
PRBC’s.6,12-14 Het ging hier overigens niet om direct verge-
lijkend prospectief onderzoek. De tabel geeft een over-
zicht van de uitkomsten van de studies. 
In een van die studies, uitgevoerd bij 1175 traumapatiën-
ten, concludeerden de auteurs dat FFP-transfusie geas-
socieerd was met een mortaliteitsreductie van 2,9% voor 
elke eenheid die werd getransfundeerd. Daarnaast zagen 
zij dat elke toediening van 1 eenheid FFP onafhankelijk 
geassocieerd was met een 2,1% hoger risico op multi-
orgaanfalen en 2,5% op acuut respiratoir ‘distress’-syn-
droom (ARDS).15 Deze sterke associatie met de ontwik-
keling van ARDS werd ook gevonden in een andere studie 
waarin hoge FFP:PRBC-ratio’s (van > 1:1,5) werden verge-
leken met ratio’s van ≤ 1:1,5. De incidentie van ARDS was 
in die groepen respectievelijk 47% en 24% (p = 0,001). Er 

was ook een niet-significante toename van multi-orgaan-
falen in de groep patiënten die een hogere FFP:PRBC-
ratio kregen: 64% versus 54% (p = 0,085).16

Tegengestelde resultaten werden gevonden bij 2 andere 
studies, bij respectievelijk 133 en 806 patiënten.17,18 Deze 
studies concludeerden dat transfusieratio van 1:1 geen 
positief effect had op de overleving.17,18 Een van de auteurs 
beschrijft dat de ideale verhouding voor een verbetering 
van de overleving waarschijnlijk ligt tussen de 1:2 en 1:3.17

Weer een ander onderzoek vond een significante morta-
liteitsreductie bij een toegenomen FFP:PRBC-ratio. Er 
werd echter geen verdere toename in overleving gezien 
nadat een FFP:PRBC-ratio van 1:3 was bereikt.19

bescHouwing
Traditionele transfusieprotocollen zijn toereikend voor 
ongeveer 90% van de traumapatiënten. Het gaat dan om 
degenen die niet in ernstige hemorragische shock verke-
ren en die een adequate stolling hebben na hun letsel.20 
Voor de overige patiënten, die wel in ernstige hemorragi-
sche shock verkeren, lijkt een hoge FFP:PRBC-ratio een 
positief effect te hebben op de klinische uitkomsten, vol-
gens de eerder genoemde studies. De beste resultaten 
met een hoge transfusieratio zijn echter behaald in mili-
taire studies en het is de vraag of deze resultaten gepro-
jecteerd mogen worden op civiele traumapatiënten. 
Er zijn namelijk verschillen tussen de beide patiënten-
populaties, waardoor belangrijke verstorende factoren 
(confounders) meespelen zoals specifieke traumamecha-
nismen, letselernst, de snelheid en mate van bloedverlies 
en de snelheid en het tijdstip van toediening van transfu-
sieproducten en stollingsfactoren. Daarnaast zijn er 
demografische verschillen, bijvoorbeeld in leeftijd. De 
snelheid en mate van bloedverlies worden meestal niet 
gerapporteerd en het toedienen van 10 eenheden bloed-

 
figuur		Schematisch	overzicht	van	de	ontwikkeling	van	acute	coagulopathie	na	trauma.7
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producten gedurende de eerste 12 h na opname verschilt 
wezenlijk van de behoefte aan 10 units tijdens de eerste 
90 min van resuscitatie. Er bestaat momenteel dan ook 
veel discussie over de definities van een massatransfusie 
en ernstig acuut bloedverlies.21

In de beschreven civiele studies speelt vaak ook een 
belangrijke bias in tijd van overleving mee. In de onder-
zochte populaties was er sprake van een hoog sterfteper-
centage direct na binnenkomst op de traumakamer. 
Resultaat hiervan is een hogere mortaliteit binnen de 
lage transfusiegroep aangezien er geen tijd was voor het 
toedienen van een grote hoeveelheid FFP bij deze patiën-
ten. 1 studie die in eerste instantie een associatie vond 
tussen hoge transfusieratio’s en een verbeterde overle-
ving, concludeerde dan ook dat na correctie voor de 
bovenbeschreven tijdsfactor de associatie niet langer 
significant was.22

Naast de eerder genoemde discussiepunten maakt het 
retrospectieve karakter van zowel de meeste militaire als 
civiele studies een vergelijking tussen verschillende 
transfusieratio’s moeilijk. Ook de beperkte eindpunten 
als mortaliteit, beademingsafhankelijke dagen, ICU- en 
ziekenhuisopnamedagen kunnen door diverse andere 
factoren beïnvloed worden.
Daarnaast moet men ook rekening houden met het ver-
hoogde risico op complicaties van hoge FFP:PRBC-ratio’s 

zoals multi-orgaanfalen, ARDS of ‘transfusion related 
acute lung injury’ (TRALI).15;17

toekomst en aanbeveling
Op basis van de huidige studieresultaten kan nog geen 
uniform 1:1-transfusiebeleid worden voorgesteld voor 
traumapatiënten met massaal bloedverlies. Resuscitatie 
van de ernstig bloedende traumapatiënt is een dynamisch 
en complex proces en vereist een multidisciplinaire aan-
pak. Consensus over de behandeling wordt bemoeilijkt 
doordat zelden sprake is van een standaard klinische 
situatie. Het uitvoeren van klinische studies is daardoor 
ook lastig. 
Het identificeren van de traumapatiënt met een ernstige 
coagulopathie die potentieel baat heeft bij een FFP: PRBC-
ratio van 1:1 is een uitdaging. Standaard laboratorium-
stollingstesten, ontwikkeld voor het monitoren van orale 
antistollingstherapieën, zijn niet geschikt voor het diag-
nosticeren en vervolgen van acute traumagerelateerde 
stollingsstoornissen bij de massaal bloedende patiënt. Bij 
standaard en routinematig toegepast stollingsonderzoek 
zoals protrombinetijd (PT), geactiveerde partiële trombo-
plastinetijd (APTT) en de INR wordt in vitro de tempera-
tuur en de pH gecorrigeerd. Hierdoor wordt de coagulo-
pathie onderschat. Daarnaast is er vaak een vertraging in 
het bekend worden van laboratoriumuitslagen. De kans 

tabel	Mortaliteit	van	traumapatiënten	met	massaal	bloedverlies	bij	verschillende	transfusieratio’s.

 
eerste auteur, jaartal populatie aantal patiënten type studie transfusieratio (ffP:Prbc);  

hoge versus lage
mortaliteit

 
Duchesne, 2008 6 civiel 135 retrospectief 1:1 versus 1:4 tot ontslag

26% versus 87,5%
p	<	0,001

Borgman,	2007	11 militair 246 retrospectief 1:1,4 versus 1:2,5 versus 1:8 tot ontslag
19%	versus	34%	
versus 65%
p	<	0,001

Gunter, 2008 12 civiel 259 retrospectief >	2:3	versus	<	2:3 30-dagen
41% versus 62% 
p	=	0,008

Holcomb, 2008 13 civiel 446 retrospectief ≥	1:2	versus	<	1:2 30-dagen
40,4% versus 59,6%
p	<	0,01

Maegele, 2008 14 civiel 713 retrospectief >1,1	versus	0,9-1,1	versus	<	0,9 30-dagen
24,3%	versus	35,1%	
versus 45,5%
p	<	0,001

Sperry,	2008	16 civiel 415 prospectief ≥	1:1,5	versus	<	1:1,5 tot ontslag
28%	versus	35%
p	=	0,202

FFP	=	versbevroren	plasma	(‘fresh	frozen	plasma’);	PRBC	=	rodebloedcelconcentraat	(‘packed	red	blood	cells’)
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wordt daardoor groter dat de patiënt te veel, dan wel te 
weinig transfusievloeistof krijgt toegediend. 
Trombo-elastografie Mede hierdoor is hernieuwde aan-
dacht ontstaan voor functionele stollingstesten aan het 
bed zoals trombo-elastografie.23 Waar standaard stol-
lingsonderzoek informatie geeft over wanneer een stolsel 
zich vormt, geeft trombo-elastografie informatie over hoe 
een stolsel wordt gevormd en over de sterkte en stabiliteit 
van het gevormde stolsel. In de uitslagen wordt specifieke 
informatie gegeven over de mate van hyperfibrinolysis en 
verdunningscoagulopathie. Trombo-elastografie geeft 
daarmee informatie aan de clinicus over de noodzaak tot 
fibrinogeen- of trombocytentransfusie. Deze meting geeft 
dus met een eenvoudige handeling binnen 10 min meer 
informatie over de algehele hemostase van de patiënt dan 
alleen over de mate van aanwezigheid van bepaalde stol-
lingsfactoren. Met een dergelijke analyse kunnen ook 
pre-existente stollingsafwijkingen gediagnosticeerd wor-
den. Hiervan is overigens de invloed op de verbloedende 
traumapatiënt ook nog niet duidelijk in kaart gebracht. 
Met de kennis die de trombo-elastografie oplevert, zou 
een meer oorzakelijk gerichte therapie ingesteld kunnen 
worden voor de behandeling van de coagulopathie. 
Deze methode zou mogelijk toepasbaar kunnen worden 
op de traumakamer, de operatiekamer en angiografie-
kamer. Onderzoek naar de accuraatheid van het diagnos-
ticeren van een acute coagulopathie en het vervolgen van 
therapie en validatie van de uitslagen met betrekking tot 
klinische uitkomsten is momenteel gaande. 
Trombocytentransfusie Een ander belangrijk punt is 
dat de invloed van trombocytentransfusie in combinatie 
met de verschillende transfusieratio’s nog niet goed 
onderzocht is. Trombocyten spelen een belangrijke rol 
binnen de hemostase. Zowel de hoeveelheid als de func-
tie van trombocyten is bij traumapatiënten verminderd. 
In de praktijk wordt hier door sommigen op geantici-
peerd met het toepassen van een PRBC:FFP:T-ratio (T = 
trombocyten) van 1:1:1. Verder onderzoek zal nodig zijn 
om de effecten hiervan te bepalen en om te kijken of er 
een maximum hoeveelheid vastgesteld kan worden, 
gezien de mogelijke complicaties van hoge FFP-transfu-
sies. Tevens zou in dergelijke toekomstige studies de 
effecten van toediening van stollingsfactorconcentraten 
geanalyseerd moeten worden. In de bestaande studies 
zijn die namelijk niet onderzocht.
Een goede selectie van patiënten die daadwerkelijk baat 
zouden kunnen hebben van een transfusieratio van 1:1(:1) 
zou overmatig gebruik van bloedproducten kunnen 
voorkomen en de kosten verminderen. Belangrijk is dan 
ook om onderscheid te maken tussen een traumapatiënt 
met een dreigende verbloeding of een traumapatiënt met 
bloedverlies. Om patiënten met een driegende verbloe-
ding in een vroeg stadium te kunnen identificeren, zal in 

toekomstig onderzoek geanalyseerd moeten worden wat 
de waarde is van klinische parameters naast een toestand 
van shock, zoals het traumamechanisme en locatie van 
letsels. Ook de waarde van bevindingen in het bloed-
onderzoek, zoals de base excess en de aanwezigheid van 
acidose, moet geanalyseerd worden.
Als er uiteindelijk evidencebased transfusieprotocollen 
voor verbloedende traumapatiënten ingevoerd gaan wor-
den, zullen er goede logistieke voorzieningen en afspra-
ken met de bloedbank gemaakt moeten worden voor de 
verhoogde aanvraag van plasmaproducten.
Toekomstig prospectief kwalitatief hoogwaardig onder-
zoek zal moeten uitwijzen of de gevonden positieve 
resultaten op de overleving daadwerkelijk het gevolg zijn 
van de verhoogde FFP: PRBC-ratio’s. 

conclusie

Bij traumapatiënten met al dan niet acuut massaal bloed-
verlies moet de coagulopathie worden gecorrigeerd. 
Toediening van plasmaproducten in een hoge verhouding 
met PRBC’s lijkt een positief effect te hebben op klinische 
uitkomsten in militaire studies, maar is in de meerder-
heid van de civiele traumapopulatie nog omstreden. 
Verder onderzoek naar de juiste FFP:PRBC-ratio zal deze 
positieve effecten moeten aantonen, waarbij ook de nade-
lige effecten van het toedienen van grote volumina 
plasma meegenomen moeten worden. 
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▼   leerPunten  ▼
•	 Massaal	bloedverlies	na	trauma	kan	leiden	tot	de	dodelijke	trias	

van acidose, hypothermie en coagulopathie.
•	 Vroege	correctie	van	acute	coagulopathie	bij	een	traumapatiënt	

met	massaal	bloedverlies	is	noodzakelijk.
•	 Een	hoge	ratio	van	versbevroren	plasma/rodebloedcelconcentraat	

(FFP:PRBC-ratio	die	nadert	tot	1:1)	lijkt	een	positief	effect	te	  
hebben	op	de	klinische	uitkomsten	van	gewonde	militairen.

•	 Onnodige	FFP-transfusies	bij	traumapatiënten	zonder	dreigende	
verbloeding	geven	een	verhoogde	kans	op	complicaties	zoals	
multi-orgaanfalen en acuut respiratoir ‘distress’-syndroom.

•	 Bij	90%	van	de	traumapatiënten	is	het	niet	nodig	om	onmiddellijk	
een	FFP-transfusie	te	geven;	zij	verkeren	niet	in	ernstige	  
hemorragische	shock	en	hebben	een	adequate	stolling.
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