
Rhesus D-negatieve én Rhesus c-negatieve zwangere 
Werkafspraak  
Achtergrond 
Rhesus-D negatief en tegelijk rhesus-c negatief is een zeldzame combinatie. Deze komt bij ongeveer 
1:10.000 mensen voor. Bijna iedereen die D negatief is, is c positief.  

De regel is dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd bij een bloedtransfusie c compatibele erytrocyten 
krijgen. In dit geval dus c-negatieve erytrocyten. Hiermee voorkom je dat de ontvanger anti-c zal 
gaan vormen.  
Het transfusieadvies voor erytrocyten is als volgt:  
- Eerste keus: D negatief en c negatief.  
Met een beetje geluk zijn er een of twee eenheden erytrocyten van dit zeldzame type ergens in 
Nederland op voorraad. Met een beetje pech niet. In het laatste geval moeten er speciaal donors 
met deze typering opgeroepen worden om bloed te komen geven. Zoiets vergt tijd. Vooruitdenken is 
in deze dus belangrijk.  
- Tweede keus: D negatief en c positief.  
In nood of als er anderszins onvoldoende tijd is, kun je erytrocyten van dit type transfunderen. De 
kans dat een c-negatieve ontvanger na transfusie van c-positieve erytrocyten anti-c zal vormen, is 
ongeveer 2%. Als anti-c eenmaal is gevormd, hetzij door transfusie met c-positieve erytrocyten, hetzij 
door zwangerschap met een c-positieve foetus, mogen er alleen nog maar c-negatieve erytrocyten 
worden getransfundeerd.  
 
Ivm de beperkte beschikbaarheid van D-negatief/c-negatief bloed, dient in de zwangerschap dit 
bloed reeds besteld te worden, om op een eventuele bloedtransfusie voorbereid te zijn. 

Werkwijze  

1) Uit de standaard zwangerenscreening komt dat de zwangere rhesus D én rhesus c negatief is 
2) Contact opnemen met Dr. F. van der Graaf, klinisch chemicus MMC (040-8888918 of 

f.vandergraaf@mmc.nl). Naam, geboortedatum en uitgerekende datum zwangere 
doorgeven. 

3) Bloedgroep zwangere doorgeven in de BAC-bespreking zodat er een aantekening gemaakt 
kan worden in het EPD. 

4) In de zwangerschap een volledige rhesustypering aanvragen in laboratorium MMC met een 
cc aan Dr. van der Graaf en Transfusielaboratorium. 

5) Ook voor aanstaande vader een volledige rhesustypering aanvragen in laboratorium MMC 
met een cc aan Dr. van der Graaf (+vermelding: partner van mw…, geb.datum….). Op deze 
manier kunnen de mogelijkheden tav complete rhesus bloedgroep van het kind worden 
voorspeld en kan hierop ook worden geanticipeerd. 

6) Dr. van der Graaf bestelt rondom uitgerekende datum een aantal kolven bloed bij de Sanquin 
bloedbank. Kolven bloed zijn 5 weken houdbaar. 

7) Indien cliënte bevallen is, dit doorgeven aan Dr. van der Graaf. Indien houdbaarheidsdatum 
kolven dreigt te verlopen, neemt Dr. van der Graaf contact op met betreffende 
verloskundige. 
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