Bloedtransfusie

in dagbehandeling
Dagbehandeling / Kort verblijf

Beter voor elkaar

In deze folder krijgt u meer informatie over een
bloedtransfusie.
Voor alle duidelijkheid is het verhaal in drie delen gesplitst.
a. Wat zit er aan vast om op de dag van de bloedtransfusie geschikt bloed
voor u te hebben?
b. De transfusie zelf.
c. Waar moet u na een bloedtransfusie op letten?
a. Het gereed maken van bloed voor de transfusie
Allereerst moeten we onderscheid maken tussen de verschillende
bloedproducten; als wij het over een ‘bloedtransfusie’ hebben, wordt
meestal bedoeld een transfusie van rode bloedlichaampjes.
Gereedmaken van een transfusie van rode bloedlichaampjes.
Als u bloed nodig heeft wordt dit bij de Bloedbank Zuidwest Nederland te
Dordrecht besteld. Hierbij letten we er op dat het bloed dezelfde bloedgroep
heeft als u zelf. Het is alleen zo dat dit nog niet wil zeggen dat het bloed ook
voor u geschikt is. Om dit definitief vast te stellen wordt in ons laboratorium
de zogenaamde kruisproef gedaan: dan wordt het donorbloed getest met
uw bloed om er zeker van te zijn dat alles goed bij elkaar past. Voor deze
kruisproef hebben we (meestal) vers bloed van u nodig. Daarom wordt u
gevraagd om op de afgesproken tijd naar het laboratorium op de derde
etage te komen. De kruisproef duurt ongeveer anderhalf uur. Soms kan dit
wat uitlopen, bijvoorbeeld omdat een patiënt die komt voor bloedtransfusie,
te laat op het laboratorium komt. Alle kruisproeven worden namelijk
tegelijkertijd gedaan. Een andere reden voor het uitlopen kan zijn dat de
kruisproef niet goed is. Dit zegt niets over uw gezondheid, maar betekent
dat het bloed niet bij u past. Dit zal eerst verder uitgezocht moeten worden,
waardoor de bloedtransfusie mogelijk enige uren tot dagen uitgesteld zal
worden.

Belangrijk
Voor een goede gang van zaken is het voor ons en uw mede patiënten van
belang om bij verhindering dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven.
Wilt u dit dan voor 09.00 uur melden aan de afdeling centrale
opnameplanning: T 010 297 57 57
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b. Toediening van het bloed
Toediening van rode bloedlichaampjes.
Alle bloed wordt via een infuus toegediend. Inclusief het door /
schoonspoelen van het infuus, duurt dit ongeveer drie uur per zak.
c. Bijwerking van transfusie van bloed(producten)
Directe bijwerkingen van transfusie van rode bloedcellen en bloedplaatjes
komen af en toe voor. De twee meest voorkomende reactie zijn:
Een reactie waarbij rode jeukende vlekken ontstaan op de huid, meestal
over het hele lichaam. Dit is een allergische reactie. Heeft u dit vaker
ervaren, geeft u dat dan door aan de verpleegkundige. Zij kan u dan een
injectie of tablet hiertegen geven.
De koortsreactie. U krijgt het koud en wordt rillerig. Dit komt omdat uw
temperatuur snel stijgt. Deze kan flink oplopen tot 39 of 40 graden en zal
daarna weer snel zakken. Dit is voor u niet gevaarlijk, wel is het een zeer
onplezierige ervaring. De oorzaak is meestal dat er witte bloedlichaampjes
die ook in het bloedproduct kunnen zitten, worden afgebroken.

Naar huis
Na de transfusie kunt u weer naar huis. Bijwerkingen van bloedtransfusies
op lange termijn zijn zeldzaam. Mocht u echter enkele dagen na de
transfusie koorts krijgen of donkere urine produceren, dan kunt u het beste
uw behandelend arts bellen en dit bespreken.
Wij hopen dat u door middel van deze folder wellicht beter begrijpt wat het
is om bloed te krijgen. Heeft u desondanks nog vragen, stelt u deze dan
gerust aan de arts of verpleegkundige.
U wordt verwacht voor de bloedtransfusie op:
Datum / tijd ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Meldt u zich bij �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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