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De afdeling "Programmatie en Erkenning" heeft de vraag van minister M. AEL VOET en
minister F. V ANDENBROUCKE onderzocht.

1. Moet er in elk ziekenhuis een transfusiecomité opgericht worden ?
Dat comité is onontbeerlijk. Het kan overeenkomstig de plaatselijke omstandigheden echter
losstaan van het Medisch-farmaceutisch Comité. Het kan ook deel uitmaken van het
uitgebreide Medisch-fannaceutisch Comité voor de materies die het gebruik van bloed en
derivaten betreffen.

2. De in de brief van de ministers voorgestelde samenstelling kan aanvaard worden.
Men kan zich afvragen of de ziekenhuisdirecteur er lid moet van zijn. Het betreft een
materie die veeleer tot de opdrachten van de hoofdgeneesheer behoort.
Het is daarentegen onontbeerlijk dat het terzake betrokken artsen betreft zoals

hematologen, infectiologen, anesthesisten,...
De bovengenoemde artsen mogen zich laten vertegenwoordigen.

3. Het is uiterst wenselijk dat het Nationale Coordinatiecomité uit de leden van de Nationale
Raad voor het Bloed of van één van zijn werkgroepen bestaat.

4. Met het oog op homogene regels van "goede praktijkvoering" betreffende het gebruik van
bloed en derivaten is het uiterst wenselijk dat de Nationale Raad voor het Bloed richtlijnen
en een transfusiehandboek uitwerkt. Dezelfde instelling moet waken over de coôrdinatie
van de werkingsregels en de opdrachten van het Transfusiecomité.

5. De transfusiecomités hebben tot opdracht de richtlijnen van de Nationale Raad voor het
Bloed toc te passen. Deze laatste moet hun ook de nuttige gegevens uit de nationale en
internationale literatuur doorspelen.

6. Met het oog op het verzamelen van betrouwbare gegevens betreffende de kwaliteit van de
toediening van bloed en derivaten en om eventuele neveneffecten te kunnen registreren,
moeten de Transfusiecomités beschikken over een door de Nationale Raad voor het Bloed
uitgewerkt gestandaardiseerd document betreffende de gegevensverzameling. Die
documenten moeten ook dienen voor het opstellen van het jaarrapport van het
Transfusiecomité.


