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Disclosure 

(Potentiële) belangenverstrengeling Geen, zie hieronder 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven 

Nee 

Sponsoring of onderzoeksgeld Nee 

Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

Nee 

Aandeelhouder Nee 

Andere relatie, namelijk… Niet van toepassing 
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1902  Karl Landsteiner 

ABO-bloedgroepensysteem 



1914-1918 Eerste wereldoorlog 



1940-1945 Tweede wereldoorlog 



1940-1945 Tweede wereldoorlog 

‘Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren de 

voornaamste elementen van het transfusiewezen in de 

VS aanwezig en begonnen bloedtransfusies een gewone 

medische standaardprocedure te worden.’ 

– Solomon, A History of Transfusion Medicine 



1940-1945 Tweede wereldoorlog 

‘Als rode bloedcellen in deze tijd een nieuw medicijn 

waren, dan zou het heel moeilijk zijn ze geregistreerd te 

krijgen.’ – Dr. Jeffrey McCullough 



Heden 

 

‘Ondanks meer dan vijf decennia praktijkervaring 

zijn artsen het er nog steeds niet over eens wanneer 

en waarom precies zij rode cellen moeten 

toedienen en hoe de doeltreffendheid bepaald kan 

worden…’ – The Lancet, 21 mei 1994 

 
 

 



Heden 

 

‘Gegevens waardoor clinici zich kunnen laten 

leiden bij hun beslissingen wanneer patiënten 

transfusies te geven, zijn schaars’ 
– Clinical Orthopaedics & Related Research,  

december 1998, 33 

 
 

 

‘Bij een grondige beschouwing van alle 

relevante klinische literatuur over risico's en 

voordelen van klinische transfusies is geen 

afdoende bewijs gevonden voor profijt van 

transfusies met erytrocyten.’ – Spence, Clinical 

Orthopaedics & Related Res., dec. 1998, 24 



 

‘Verschillende studies duiden erop dat transfusies 

met rode bloedcellen de kans op de terugkeer van 

kanker en op postoperatieve infecties vergroten.’ 

– Corwin HL. Blood Transfusion – First Do No 

Harm! Chest Journal 1999; 116(5):1149-50 

 

 

 

Heden 



Heden NRC 3 april 2014 
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1700 Ziekenhuiscontactcomités voor 

Jehovah’s Getuigen in 110 landen 
Diensten van zcc’s 

•Aanreiken medische artikelen (PubMed) 

 



1700 Ziekenhuiscontactcomités voor 

Jehovah’s Getuigen in 110 landen 
Diensten van zcc’s 

•Faciliteren intercollegiaal overleg 

 



1700 Ziekenhuiscontactcomités voor 

Jehovah’s Getuigen in 110 landen 
Diensten van zcc’s 

•Houden van presentaties 

 



1700 Ziekenhuiscontactcomités voor 

Jehovah’s Getuigen in 110 landen 
Diensten van zcc’s 

•Ophelderen ethische kwesties 

•Organiseren pastorale zorg 

 



Ziekenhuisinformatiedienst (zid) | Emmen 

•Coördineert de zcc’s 

•Voorziet in opleiding (seminars) voor zcc-leden 

 



Ziekenhuisinformatiedienst (zid) | Emmen 

•Beschikt over uitgebreide medische database  

en verschaft specifieke medische  artikelen 
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•Onderhoudt internationale medische contacten 

 

 

 

 



•Gecoördineerd door Hospital Information Services 

(his) voor Jehovah’s Getuigen | New York 
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Critical care 

Operaties 

GI-bloeding 

Obstetrie en Gynaecologie 

Klinische strategieën in samenwerking 

met Jehovah’s Getuigen  



Klinische strategieën in samenwerking met 

Jehovah’s Getuigen 

‘[Jehovah’s Getuigen] zijn het beste geïnformeerd over 

alternatieven voor bloed en bloedproducten en voorzien 

ons vaak al van de literatuur nog voordat wij erover 

horen.’ – J. Fletcher, mededirecteur Legacy Portland 

Hospitals 



Preoperatieve evaluatie en planning 

Oordeelkundig management van 

 

• antistollingsmiddelen 

• antitrombotica en  

• andere producten die de stolling ongunstig kunnen 

beïnvloeden 



Intraoperatief management 

•Uiterst nauwgezette hemostase en 

operatietechnieken 

 

•Farmacologische middelen om  

hemostase te bevorderen 



Postoperatief management 

•Maximaliseer tolerantie van anemie 

•Beperkte flebotomie 
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