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Inleiding
Bloeding ten gevolge van trauma, tijdens een operatie
of rondom een bevalling kan zo hevig zijn dat de circulatie en hiermee de zuurstofvoorziening bedreigd
wordt. Dit betekent dat de patiënt in een shocksituatie
terecht kan komen die levensbedreigend is. In principe kan men chronisch bloedverlies van acuut bloedverlies onderscheiden. Daarnaast kan er sprake zijn
van gecontroleerd bloedverlies (geplande operatie,
bekende co-morbiditeit) en van ongecontroleerd
bloedverlies (acuut trauma met grote wonden, gebarsten aneurysma). Bij acuut bloedverlies zijn bloedtransfusies vaak onvermijdelijk. Maar er is steeds
meer aandacht voor de neveneffecten en bijwerkingen
van transfusie van allogene bloedproducten.1 Met
protocollair gestuurde behandeling van bloedingen
wordt geprobeerd het toedienen van allogene bloedproducten te verminderen. Met name in Europa is het
focus inmiddels komen te liggen op individueel gerichte transfusie van afzonderlijke bloedcomponenten
(bijvoorbeeld fibrinogeen al dan niet in combinatie
met andere stollingsfactoren concentraten). Een

voorwaarde om gericht te kunnen suppleren is een
adequaat en tijdig inzicht in de deficiënties van de hemostase. Hemostase is een complex samenspel tussen
de vaatwand en endotheel factoren, de erytrocyten en
trombocyten en de plasmatische stollingsfactoren.
Tijdens (massale) bloedingen is het voor de behandelend arts noodzakelijk om naast de vitale parameters
van de patiënt ook snel te kunnen beschikken over de
uitslagen van laboratoriumtesten die een goed beeld
kunnen geven van de status van de bloedstolling.
Enerzijds om onderscheid te kunnen maken tussen
een chirurgische bloeding en een bloeding veroorzaakt door coagulopatie. Anderzijds om de therapie
(kort houdbare bloedproducten, stollingsfactoren,
antifibrinolytica, heparine remmers) effectiever te
kunnen inzetten en te kunnen vervolgen. Deze publicatie beschrijft vijf jaar ervaring met een nieuwe globale hemostase test (trombo-elastometrie met behulp
van ROTEM®) in de protocollaire behandeling van
bloedingen tijdens en na cardio-thoracale chirurgie
(CTC).
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Figuur 1

Klassieke laboratoriumtesten voor het monitoren van de bloedstolling
Onder de conventionele stollingsbepalingen vallen de
protrombine-tijd (PT) en geactiveerde partiële tromboplastine-tijd (aPTT), en de vaststelling van het fibrinogeengehalte (Clauss-methode) in citraatplasma.
Daarnaast wordt altijd het hematocriet (of hemoglobine gehalte) en trombocytenaantal in EDTA-volbloed bepaald. Bij de bepaling van de protrombinetijd
(PT) en geactiveerde partiële tromboplastine tijd
(aPTT) wordt de fibrinevorming geactiveerd via de
extrinsieke en intrinsieke weg van het klassieke stollingsmodel. De aPTT en PT worden gebruikt als
screeningstijd bij de verdenking op een aangeboren of
verworven bloedingsneiging. Indien deze testen afwijkend zijn worden specifieke stollingsfactoren bepaald. Tevens worden deze methoden gebruikt voor
het monitoren van diverse anticoagulantia (bijvoorbeeld heparine en vitamine k-antagonisten). Hiervoor
werden deze testen lang geleden ontwikkeld en deze
indicaties maken dat zij tot de meest aangevraagde en
meest bekende laboratoriumtesten behoren. Deze bekendheid en een historisch gebrek aan een alternatief
verklaart waarschijnlijk hun grote populariteit buiten
de oorspronkelijke indicatiegebieden. De conventionele stollingstesten worden dan ook veelvuldig toegepast in transfusie-algoritmen voor (trauma-)patiënten
met een gestoorde stolling en ernstige (peri-operatieve) bloedingen. De aPTT en PT zijn minder geschikt
om transfusiebeleid te sturen vanwege de volgende
redenen:2
• Testuitslagen van aPTT en PT worden weliswaar
technisch gecontroleerd, maar er bestaat een grote
variatie in testuitslagen van aPTT- en PT-bepalingen tussen verschillende laboratoria, afhankelijk
van het gebruikte reagens en detectie principe van
het fibrinogeenstolsel. Ieder laboratorium moet
daarom zijn eigen “normaalwaarden” vaststellen en
afkapwaarden uit de literatuur zijn niet algemeen
inzetbaar voor een transfusieprotocol.3
• De aPTT of PT meet enkel het gezamenlijk effect
van de stollingsfactoren tot aan het moment van de
eerste fibrinogeenvorming, dit duurt normaal gesproken gemiddeld 10 (PT) tot maximaal 45 seconden (aPTT), afhankelijk van reagens en detectieprincipe van het fibrinogeen stolsel.2,4
• De aPTT en PT zijn verlengd bij meerdere afwijkingen zonder klinisch bloedingsrisico zoals lupus
anticoagulans (aPTT, soms PT) en factor XII deficiëntie (aPTT).
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Figuur 1. Principe van tromboelastometrie m.b.v.
ROTEM®.
Volbloed (0,3 mL)wordt geïncubeerd in een verwarmde wegwerp cup met een stollingsactivator. In
de cup beweegt een wegwerppin naar links en naar
rechts (4,75 graden) waarvan de rotatiesnelheid en
uitslag wordt gemeten. Veranderde viscositeit door
stolselvorming in de cup verandert de uitslag en rotatiesnelheid. Er wordt een grafische weergave van de
stolselvorming en sterkte over de tijd gegeven (zie Figuur 3). Door de reagentia in de cup te variëren en de
figuren te vergelijken kan onderscheid gemaakt worden in de bijdrage aan de stolling van verschillende
factoren.

• De aPTT en PT zijn in vitro testen in plasma en
worden niet beïnvloed door afwijkingen in erytrocyten, trombocyten en fibrinolyse factoren.
• De aPTT- en PT-bepaling vindt plaats in plasma,
het verwerken van volbloed naar plasma is een tijd
consumerende stap die tot vertraging in de testuitslagen kan leiden.
Fibrinogeen vormt na omzetting in fibrine, door trombine, het hoofdbestanddeel van bloedstolsels. Dit eiwit
is vaak de eerste stollingsfactor waar een kritisch tekort aan ontstaat in patiënten met massaal bloedverlies
door trauma, chirurgie of peri-partumcomplicaties.57
Bepaling van het fibrinogeengehalte volgens de Clauss
methode wordt gezien als de gouden standaard. Bij
deze bepaling wordt het fibrinogeen-gehalte afgeleid
uit de vorming van fibrine in bloedplasma na toevoeging van trombine. De methodiek van bepaling (me-
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Tabel 1

Test

Activator

Uitleg

EXTEM

Tissuefactor

Stolselvorming via PT route

INTEM

Contactactivator

Stolselvorming via aPTT route

FIBTEM

Tissuefactor plus
trombocyten
remmer

Stolselvorming via PT route na
uitschakeling trombocyten
(fibrinogeen bijdrage aan het
stolsel)

APTEM

Tissuefactor plus
tranexamine zuur

Stolselvorming via PT route met
een remmer van de fibrinolyse

HEPTEM

Contactactivator plus
heparinase

Stolselvorming via aPTT route met
heparinase

Tabel 1. Verschillende reagentia van de ROTEM®.
Figuur 2

Figuur 2. De verschillende parameters van een
ROTEM® uitslag.

chanische of optische detectie van het stolsel), de aanwezigheid van colloïden, en directe trombine-remmers,
beïnvloeden de uitslag.8 In een recent onderzoek hebben Solomon et al. laten zien dat de resultaten van de
fibrinogeen bepaling met een factor 1,8 kunnen verschillen tussen laboratoria.9 Door bovenstaande beperkingen was er behoefte aan een nieuwe benadering. De
simultane beschikbaarheid van klinische parameters
zoals ‘Injury Severity Score’, oorzaak trauma, oorzaak
bloedverlies, snelheid bloedverlies, zuurgraad, hypothermie, en laboratoriumuitslagen kunnen sneller en
beter richting geven aan het transfusiebeleid of medicamenteuze ondersteuning. Een laboratoriumtest die
deze mogelijkheid kan bieden is tromboelastografie of
- metrie middels TEG® of ROTEM®. Deze test wordt
uitgevoerd in citraat volbloed, waarbij meer inzicht
wordt verkregen in dynamische processen vóór stolselvorming, tijdens stolselvorming en ook in de fibrinolytische aspecten van het proces. Hoewel het principe
van de visco-elastische meting niet nieuw is, is met de
komst van de geautomatiseerde techniek de robuustheid en de reproduceerbaarheid van de methode beter
geworden.
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Meetprincipe en praktijkvoorbeelden tromboelastografie/metrie
Tromboelastografie werd in 1948 reeds beschreven
door Hartert.10De bewerkelijkheid van de methode en
wisselende testresultaten in het begin, verhinderden
lange tijd brede klinische toepassing. Doorontwikkeling en validatie van reagentia en semi-automatische
apparatuur heeft een bredere klinische toepassing
uiteindelijk mogelijk gemaakt. Met de TEG ® (Haemonetics Corp., Braintree, MA) en ROTEM® (TEM
Internaltional GmbH, München, Duitsland) zijn
twee betrouwbare en bruikbare machines commercieel beschikbaar gekomen. Er bestaan kleine verschillen in mechanisme en gebruikte reagentia. Deze publicatie zal zich richten op de ROTEM®. In de
ROTEM® wordt volbloed geïncubeerd in een verwarmde cup (zie Figuur 1). Hierin roteert een pin
waarvan de rotatiesnelheid en uitslag gemeten wordt
door de mate van deflectie van een optisch signaal.
Veranderde viscositeit door stolsel vorming in de cup
verandert de uitslag en rotatiesnelheid. Er wordt een
grafische weergave van de stolselvorming en sterkte
over de tijd gegeven. Door de reagentia in de cup te
variëren en de figuren te vergelijken kan onderscheid
gemaakt worden in de bijdrage aan de stolling van
verschillende factoren. De meest gebruikte reagentia
(testen) zijn: EXTEM, INTEM, FIBTEM, HEPTEM en APTEM (zie Tabel 1). De ROTEM® levert
daarnaast meerdere parameters: ‘closure time’ (CT),
‘clot formation time’ (CFT), ‘alfa-angle’, ‘maximum
clot firmness’ (MCF), ‘lysis onset time’ (LOT). Deze
parameters worden nader uitgelegd in Figuur 3.
Bewijs voor tromboelastografie?
Veel gehoorde kritiek op de ROTEM®-bepalingen is
dat de uitkomsten onvoldoende klinisch zijn gevalideerd. Een Cochrane review uit 2011 dat ROTEM®/
TEG® geleide transfusie protocollen vergelijkt met
klassieke protocollen bevatte enkel studies uit de
hart- en leverchirurgie.11Dit review acht een positief
effect aan vooraf gedefinieerde uitkomstmaten als afname van bloedverlies en reductie van transfusie van
trombocyten en bloedplasma bewezen. Stollingsstoornissen in de hartchirurgie worden multifactorieel bepaald, door patiënt en ingreep-gebonden factoren, zoals heparinisatie en gebruik van de
hart-longmachine (extra corporale circulatie, ECC)
tijdens de ingreep. Transfusieprotocollen kunnen
door het bevorderen van tijdige, proportionele stollingscorrectie, perioperatief bloedverlies, transfusie
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Figuur 3. ROTEM®-profielen van een patiënt met een hemostasestoornis tijdens de verschillende fasen van
cardiothoracale chirurgie (CTC).
A. Eerste ROTEM®-profiel van een patiënt voorafgaand aan CTC.
B. Dezelfde patiënt vier uur later aan de extracorporale circulatie (ECC) die snel beëindigd gaat worden. Op basis van
deze ROTEM®-uitslag wordt besloten om 1 trombocyten concentraat, 4 gram fibrinogeen en protamine sulfaat (antiheparine) toe te dienen.
C. Dezelfde patient één uur na beëindiging van ECC. Op basis van deze ROTEM®-uitslag wordt besloten om 1 trombocyten concentraat, 2 plasma-eenheden en 4 gram fibrinogeen toe te dienen. De overeenkomst tussen de INTEMen de HEPTEM- uitslag laat zien dat er voldoende protamine sulfaat is gegeven.
D. Dezelfde patiënt twee uur na ECC. Op basis van deze ROTEM® uitslag wordt besloten om geen bloedproducten
meer toe te dienen.

en het aantal rethoracotomiën verminderen. Op
ROTEM®-analyse gebaseerde protocollen zijn in
prospectieve trials vergeleken met op conventionele

stollingstesten gebaseerde protocollen. Zij hebben bewezen een vermindering van perioperatief bloedverlies
en vermindering in transfusie van allogene bloedpro-
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Figuur 6. ROTEM-variatie tussen deelnemers (vijf
ziekenhuizen, zeven ROTEMS) van de ECAT-pilot
rondzending in 2012.
UFH: ongefractioneerd heparine, CV: variatie coëfficiënt.
tiveerd en gekwalificeerd personeel. De prijs per test
van ROTEM analyses is hoger dan de traditionele
bepalingen. Maar interventies die het aantal getransfundeerde bloedproducten kunnen reduceren verdienen zich snel terug. Meerdere studies beschrijven een
daling van de totale kosten na introductie van algoritmen met o.a. ROTEM®-analyse.14,17
Figuur 4. Het op ROTEM® gebaseerde behandelalgoritme voor CTC-patiënten (post-operatief).

ducten rondom cardio-chirurgische ingrepen te kunnen bereiken.12-16 Figuur 3A t/m D laat het verloop zien
van een patiënt met een (verworven) hemostase afwijkingen tijdens de verschillende (behandel)fases van
cardio-thoracale chirurgie.
Het is echter duidelijk dat tromboelastometrie de
grootste waarde heeft als onderdeel van zorgvuldig geschreven transfusie-algoritme, uitgevoerd door gemo-

ROTEM® implementatie, validatie en interne
kwaliteitscontrole in het MUMC+.
Na een traject van literatuuronderzoek, interne inventarisatie, test fases met zowel ROTEM® als TEG®
en werkbezoeken aan internationale gebruikers van
trombo-elastografie werden in 2010, twee ROTEMs
aangeschaft in overleg met de afdelingen klinische
chemie, anesthesie en cardio-chirurgie. De beide
ROTEMs werden gevalideerd volgens de geldende
procedures (gebaseerd op CLSI-EP 5/EP Evaluator)
van het Centraal Diagnostisch Laboratorium in het
MUMC+. Voor alle parameters geldt dat de totale variatie (reproduceerbaarheid) voor commerciële QC
controles in het normale gebied tussen de 0,9 en 5,3%
ligt en voor de pathologische QC controle tussen de
2,6 en 8,3%. Daarnaast werd een apparaatvergelijking
uitgevoerd volgens CLSI-EP9. De correlatie tussen
de apparaten is goed voor alle parameters (varieert
van 0,92 voor de A5 tot 1,0 voor de CT) Diverse onderzoekers hebben hun resultaten over referentiewaarden gepubliceerd in verschillende populaties.16,18
Tijdens het validatie traject in het MUMC+ werden
de referentiewaarden van de firma gecontroleerd met
behulp van EP Evaluator software (Reference inter-
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Figuur 5. Vergelijking tussen mediane doorlooptijd
(“turn around time”, TAT) voor traditionele hemostasetesten en ROTEM®.

val-Verification) en 30 gezonde vrijwilligers.19 ROTEM® wordt door de firma gepresenteerd als een
‘point-of-care’-test (POCT). POC-laboratoriumapparatuur heeft als grote voordeel dat analyses kunnen
worden uitgevoerd naast de patiënt in een bloedmonster zonder voorbewerking. De plaatsbepaling en het
bedienend personeel van de ROTEM® varieert in de
ziekenhuizen in Nederland. De kwaliteit van POCuitslagen verdient aandacht en zowel nationaal als internationaal wordt hierover gepubliceerd.20,21 Na incidenten met decentrale glucosemeters (POC) heeft de
IGZ in 2009 een aanbeveling gedaan om POC apparatuur in ziekenhuizen altijd te laten valideren, implementeren en beheren door het CCKL of ISO geaccrediteerd laboratorium van het betreffende
ziekenhuis.22 Daarnaast wordt aanbevolen om de resultaten van POC-analyses automatisch op te nemen
in het laboratorium- en ziekenhuisinformatiesysteem
(LIS/ZIS) en elektronisch patiëntendossier (EPD).
Bij de ROTEM is gekozen voor de plaatsing op het
laboratorium, een cito-aanvraagprocedure en een directe viewer functie voor alle aanvragers. Het monster wordt altijd vervoerd met de buizenpost, na uitgebreide validatie van deze transportwijze.23 Deze
werkwijze wordt ook beschreven door Colucci et al.24
De voordelen zoals: getrainde en hiervoor geschoolde
medewerkers (analisten) voeren de analyse uit; de
OK-medewerkers hebben, met name tijdens een bloeding, andere prioriteiten dan het inzetten van een laboratoriumbepaling. Voor optimaal gebruik van de
snelheid van de ROTEM® uitslag is het noodzakelijk
om op afstand (op de operatiekamer of IC) de vorming van het tromboelastogram te kunnen volgen.
Door middel van de ROTEM® viewer functie is het
direct na het starten van de meting mogelijk om de
vorming van het trombo-elastogram te volgen op elke
andere PC in het ziekenhuis. Door het invoeren van
het patiëntennummer in het ROTEM® programma
op bijvoorbeeld de OK wordt direct de koppeling gemaakt naar de betreffende patiënt die op dat moment
gemeten wordt op het laboratorium. De vorming van
de grafiek kan online gevolgd worden op elke werkplek in het ziekenhuis. Gedurende de eerste tien minuten van de meting wordt al snel duidelijk of er sprake is van een coagulopatie door tekort aan
stollingsfactoren of fibrinogeen, of trombopenie.
Vervolgmetingen en -grafieken (na behandeling)
kunnen gedurende 48 uur met elkaar vergeleken worden door zogenoemde ‘over-lay’ grafieken te maken.
De ROTEM is gekoppeld aan het LIS (Labosys, Phi-
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lips) waardoor de uitslagen direct na beëindigen van
de run worden opgenomen bij de betreffende patiënt
in het LIS en vervolgens zichtbaar zijn in het ZIS/
EPD. In het documentbeheersysteem van het ziekenhuis werden door de verschillende afdelingen
(anesthesie, laboratorium, hematologie, CTC) gezamenlijke procedures beschreven over de logistiek
(cito-aanvraagprocedure ROTEM®) en de indicatie
en behandeling van bloedingen met behulp van ROTEM®. Het behandelalgoritme werd opgesteld op
basis van de literatuur en wordt weergegeven in Figuur 4.13,14 Uitgangspunt bij het starten van een behandeling is altijd de klinische situatie van de patiënt
(bloeding ja/nee) en niet het ROTEM®-profiel.
‘Turn-around-time’ (TAT)
Voor de traditionele laboratoriumtesten is de tijd tot
rapportage (analysetijd) een beperkende factor voor
de behandelend arts (afhankelijk van de centrifugestappen varieert deze tijd tussen 30 en 60 minuten)
waardoor bij de massaal bloedende patiënt de therapie (bloedtransfusie, plasmaproducten en/of medicatie) reeds wordt ingezet voordat deze uitslagen bekend zijn. Figuur 5 laat de mediane doorlooptijd
(‘turn-around-time’; TAT) zien van het trombocytentelling en de fibrinogeenbepaling gedurende een
jaar in het MUMC+, berekend vanaf het moment dat
het bloedmonster op het laboratorium is aangekomen. Voor meer dan 99 % van de monsters wordt de
cito TAT van 60 minuten behaald voor alle aangeboden monsters. Een groot deel van de trombocytenuitslagen is zelfs binnen 30 minuten bekend. Bij acute
en grote bloedingen is deze TAT echter nog steeds te
lang voor behandeling op basis van deze uitslagen.
Figuur 5 laat ook zien wat de mediane doorlooptijd
voor ROTEM uitslagen is. Hierbij is de MCF (maximale stolselsterkte, vaak na 20-25 minuten) vervangen door de A5 (de stolselsterkte na 5 minuten). In
2014 hebben we aangetoond dat de A5 parameter uitstekend correleert met de A10 (r >0,99) en de MCF (r
>0,97) in de CTC-patiënten.25 Ook laten we in deze
publicatie zien dat trombocytopenie en hypo-fibrinogenemie goed voorspeld kunnen worden met de
A10- en de A5-waarde. Dit maakt de mogelijkheid tot
het nemen van snelle besluiten op basis van de ROTEM nog groter.
Externe kwaliteitscontrole
Sinds kort is het mogelijk om door middel van externe
kwaliteitsrondzendingen de technische kwaliteit van
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de uitslagen te controleren en te vergelijken met andere gebruikers (www.ecat.nl). In 2012 werd gestart
met twee pilots voor rondzendingen van gevriesdroogd
plasma onder TEG- en ROTEM-gebruikers in Nederland. Zowel normaal plasma als plasma’s met heparine, lage hoeveelheid stollingsfactoren, zeer laag FXIII of FVIII werden hiervoor gebruikt. De variatie (CV,
%) tussen laboratoria varieerde per monster en per
parameter (zie Figuur 6) en is groter dan we gewend
zijn met de klassieke hemostase. Met name afwijkende
monsters laten een grotere variatie tussen de ziekenhuizen zien. Alle deelnemende ziekenhuizen konden
echter alle te verwachten afwijkingen in CT, MCF of
fibrinolyse parameters detecteren. Een tweede pilot in
2014 met negen ziekenhuizen en 15 ROTEMs liet vergelijkbare resultaten zien.

Referenties Henskens et al. ROTEM 2015
1. Vamvakas EC, Blajchman MA. Blood still kills: six strategies to
further reduce allogeneic blood transfusion-related mortality.
Transfus Med Rev 2010;24(2):77-124.
2. Chee YL. Coagulation. J R Coll Physicians Edinb 2014;44(1):42-5.
3. Murray DJ, et al. Variability of prothrombin time and activated
partial thromboplastin time in the diagnosis of increased surgical
bleeding. Transfusion 1999;39(1):56-62.
4. Segal JB, et al. Paucity of studies to support that abnormal
coagulation test results predict bleeding in the setting of invasive
procedures: an evidence-based review. Transfusion 2005;45(9):
1413-25.
5. Mittermayr M, et al. Hemostatic changes after crystalloid or
colloid fluid administration during major orthopedic surgery: the
role of fibrinogen administration. Anesth Analg 2007;105(4):905-17,
table of contents.
6. Schochl H, et al. Goal-directed coagulation management of

Prospectieve database
In het MUMC+ werd in 2010 een prospectieve ‘registry’ (HEmostasis Registry Of patiEntS in Cardiac
Surgery (HEROES-CS)) opgezet voor cardio-thoracale chirurgie (CTC), voor en na de start van een op
ROTEM gebaseerd transfusieprotocol voor CTC. In
deze database werden, in twee periodes van drie maanden (199 respectievelijk 137 patiënten), alle klinische,
transfusie, medicatie en laboratoriumgegevens verzameld van alle CTC-patiënten. Het doel van deze database was om de gevolgen van het nieuwe protocol te
bewaken (bloedverbruik, bloedverlies, kosten, ligduur). Voorlopige conclusies zijn: de patiëntengroepen
uit de twee periodes zijn vergelijkbaar, de traditionele
laboratoriumtesten worden vaak aangevraagd naast de
ROTEM-testen, het bloedverbruik (met name plasma)
daalt en het fibrinogeenverbruik stijgt in de ROTEMperiode. Deze resultaten worden nu in detail geanalyseerd en vastgelegd in een publicatie.26

major trauma patients using thromboelastometry (ROTEM)guided administration of fibrinogen concentrate and prothrombin
complex concentrate. Crit Care 2010;14(2):R55.
7. Collis RE, Collins PW. Haemostatic management of obstetric
haemorrhage. Anaesthesia 2015;70 Suppl 1:78-86, e27-78.
8. Weinstock N, Ntefidou M; ISTH/SSC Fibrinogen Subcommittee;
GTH Fibrinogen
Working Party. SSC International Collaborative Study to establish
the first high fibrinogen plasma reference material for use with different fibrinogen assay techniques. J Thromb Haemost 2006;4:
1825-7.
9. Solomon C, et al. Fibrinogen measurement in cardiac surgery
with cardiopulmonary bypass: analysis of repeatability and agreement of Clauss method within and between six different laboratories. Thromb Haemost 2014;112:109-17.
10. Hartert H. Blutgerinnungsstudien mit der thromboelasto
graphie, einem neuen untersuchungsverfahren. Klinische Wochen
schrift 1948;26:577-83.
11. Afshari Arash W, et al. Thrombelastography (TEG) or thrombo
elastometry (ROTEM) to monitor haemotherapy versus usual care

Conclusie
In ons centrum is tromboelastometrie geschikt gebleken om de behandeling van bloedingen tijdens en na
CTC beter te protocolleren. Het lijkt er op dat het
aantal transfusies met kort-houdbare bloedproducten
daalt; aan de andere kant is het voor artsen een grote
stap om de traditionele laboratoriumtesten niet meer
aan te vragen.

in patients with massive transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011;16(3): CD007871.
12. Girdauskas E, et al. Thromboelastometrically guided transfusion protocol during aortic surgery with circulatory arrest: a prospective, randomized trial." J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140(5):111724.e2.
13. Görlinger K, et al. First-line Therapy with Coagulation Factor
Concentrates Combined with Point-of-Care Coagulation Testing Is
Associated with Decreased Allogeneic Blood Transfusion in Cardiovascular SurgeryA Retrospective, Single-center Cohort Study.

4
49

nummer 3 - 2015 - tijdschrift voor bloedtransfusie

Anesthesiology 2011;115(6):1179-91.
14. Görlinger K, et al. Reduction of Fresh Frozen Plasma Requirements by Perioperative Point-of-Care Coagulation Management
with Early Calculated Goal-Directed Therapy. Transfus Med Hemother 2012;39(2):104-13.
15. Karkouti K, et al. Evaluation of a Novel Transfusion Algorithm
Employing Point-of-care Coagulation Assays in Cardiac SurgeryA
Retrospective Cohort Study with Interrupted Time–Series Analysis.
Anesthesiology 2015;122(3):560-70.
16. Nakayama Y, et al. Thromboelastometry-guided intraoperative
haemostatic management reduces bleeding and red cell trans
fusion after paediatric cardiac surgery. Br J Anaesth 2015;114(1):
91-102.
17. Haas T, et al. Improvements in patient blood management for
pediatric craniosynostosis surgery using a ROTEM((R)) -assisted
strategy - feasibility and costs. Paediatr Anaesth 2014;24(7):774-80.
18. De Lange NM, et al. Peri-partum reference ranges for ROTEM
thromboelastometry. Br J Anaesth. 2014;112(5):852-9.
19. Henskens Y, et al. Implementatie van trombo-elastografie (ROTEM) in het MUMC+: (On)mogelijkheden van laboratoriumtesten
bij bloedverlies en verworven hemostase afwijkingen. Tijdschr
Bloedtr 2012:5:3-13.
20. Briedigkeit L, et al. Recommendations of the German working
group medical labora- tory testing on the introduction and quality
assurance of procedures for point-of-care testing (POCT) in hospitals. Clin Chem Lab Med 1999;37;919–25.
21. Du Plessis M, et al. Analytical quality of near-patient blood
cholesterol and glucose determi- nations. Clin Chem 2000;46:1085–
90.
22. Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Point-of-care bloedglucosemeters. Circulairenummer 2008-02-IGZ. Apr 3, 2008.
23. Lancé MD, et al. The effects of pneumatic tube system transport on ROTEM analysis and contact activation assessed by thrombin generation test. Thromb Res 2012;130(3):147-50.
24. Colucci G, et al. Laboratory-based ROTEM analysis: implementing pneumatic tube transport and real-time graphic transmission.
Int J Lab Hematol 2011;33:441-6.
25. Olde Engberink RH, et al. Rapid and correct prediction of
thrombocytopenia and hypofibrinogenemia with rotational thromboelastometry in cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth
2014;28:210-6.
26. GJ Kuiper, L. van Egmond, R. Wetzels, M. Theunissen, W. van
Willigem, Y. Henskens, M.Lancé. Prospective hemostasis registry
of patients in cardiac surgery (HEROES-CS): evaluation of the introduction of a thromboelastography based transfusion protocol in
cardiac surgery. Manuscript in preparation.

tijdschrift voor bloedtransfusie - nummer 3 - 2015

50
4

