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Kostenreductie door geprotocolleerd toedienen van
albumine op een IC
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Het toedienen van albumine zonder vastgestelde transfusiecriteria kan leiden tot overmatige transfusie, met als
gevolg onnodige kosten en mogelijk toename van morbiditeit en sterfte.
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Kan een protocol met strikte criteria voor albuminetoediening op een IC zorgen voor een kostenbesparing zonder een ongunstige beïnvloeding van morbiditeit en
sterfte?1
HOE WERD DIT ONDERZOCHT?

De studie werd uitgevoerd in de VS op een chirurgische
IC in de periode 1 juli 2004-1 juli 2005. In de eerste 3
kwartalen werden patiënten naar het inzicht van de
intensivist behandeld met albumine-infusies zonder
enige restrictie. In het laatste kwartaal werd, naar aanleiding van onder andere de ‘Saline versus albumin ﬂuid
evaluation’(SAFE)-trial, een evidence-based richtlijn
geïmplementeerd die het gebruik van albumine beperkte.2
Alle patiënten die in de bovengenoemde periode naar de
IC werden verwezen, werden geïncludeerd.
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In dit onderzoek werd albumine voor resuscitatie
gebruikt; dat is in Nederland niet gangbaar. Wel varieert
in Nederland onder intensivisten de grenswaarde voor
hypoalbuminemie waarbij er getransfundeerd wordt met
albumine. Het is te verwachten dat strikte richtlijnen
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onnodige transfusies kunnen reduceren, met als gevolg
een signiﬁcante kostenbesparing.
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