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Praktische informatie

• Na het uitvoeren van de nodige controle
testen zijn de gevraagde eenheden klaar

Wat is een bloedtransfusie
en waarom wordt het u toegediend?
•B
 loed bestaat uit rode en witte
bloedcellen, bloedplaatjes en plasma.

en verwittigt het labo de afdeling.
• Vóór de toediening zal de
verpleegkundige uw hartslag,
temperatuur en bloeddruk opnemen.

• Bij ernstige tekorten kan uw

•N
 adien zal de verpleegkundige op de

behandelende arts, met uw

laptop een webapplicatie gebruiken

toestemming (tenzij in dringende

waarbij verschillende scans noodzakelijk

situaties), beslissen om dit tekort

zijn zoals de scan van de QR-code (het

via een bloedtransfusie aan te vullen.

vierkante blokje) op uw polsbandje.

•H
 ierbij krijgt u het bloedproduct
via een intraveneus infuus toegediend.

• Het gebruik van deze webapplicatie
garandeert dat u als patiënt de
correcte eenheid toegediend krijgt.

Wat gebeurt er vooraf?
•D
 e verpleegkundige vraagt naar uw

• Menselijke fouten zijn hiermee
uitgesloten.

bloedgroepkaartje.
• I ndien u het kaartje niet bij hebt en
uw bloedgroep is onbekend in de

Wat gebeurt er tijdens de transfusie?
• Op geregelde tijdstippen zal de

database van het ziekenhuis, zal het

verpleegkundige uw temperatuur,

labo een nieuwe bloedafname uitvoe

hartslag en bloeddruk komen opmeten.

ren voor een bloedgroepbepaling.

• Aarzel niet om de verpleegkundige

Voor uw veiligheid zal men een monde

in te lichten indien u zich onwel voelt,

linge mededeling niet aanvaarden.

rillingen of andere klachten hebt.

Hoelang duurt een transfusie?
• De transfusie van een eenheid rode
bloedcellen duurt gemiddeld tussen
de 1 en 4 uren.

Mag u eten /drinken tijdens
een transfusie ?
• Ja. U hoeft ook niet nuchter te zijn
voor de start van de transfusie.

• De transfusie van plasma en
bloedplaatjes verloopt sneller.

Wat kost een transfusie?
• Indien u bloed of bloedproducten

Is het toegediende bloed veilig?

nodig hebt, valt dit volledige ten laste

• Bloedtransfusies in België behoren

van de mutualiteit.

tot de veiligste van de hele wereld.
• Alle toegediend bloed wordt gecon

Vragen?

troleerd op ‘via bloed overdraagbare
infectieziekten’ (bv. HIV, hepatitis B enz.)

• Indien u vragen hebt, aarzel niet
om een verpleegkundige of uw

Waar kunt u zelf op letten?
• Zorg er steeds voor dat de bloedzak

behandelende arts aan te spreken.
• Indien u na een bloedtransfusie

hoger hangt dan de plaats waar de

het ziekenhuis hebt verlaten en u

infuusnaald is geplaatst.

bent thuis onwel, u hebt koorts of
andere klachten, gelieve contact

Moet u het bed houden tijdens
een transfusie?
• Nee, tenzij u zich minder goed voelt.
• Tijdens de transfusie mag u de afdeling
niet verlaten.
• Laat de bloedzak steeds aan
de infuusstaander hangen, leg
deze nooit op de grond (bv. tijdens
toiletbezoek)

op te nemen met uw huisarts/
behandelende arts.
• Voor klachten of vragen over
patiëntenrechten kunt u ook
terecht bij de ombudspersoon
van het ziekenhuis (09 224 51 45)
of via ombudsdienst@azstlucas.be

Contact
Klinisch laboratorium
straat 38
T 09 224 64 45
F 09 224 64 46
E lab@azstlucas. be
www.labgids.be
Elke weekdag van 7.45 tot 21 uur.
Op zaterdag van 7.45 tot 13 uur.
Op zon- en feestdagen gesloten.
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