Bloedtransfusie
In deze folder vindt u informatie over de bloedtransfusie. Mogelijk heeft u ten gevolge
van uw behandeling een bloedtransfusie nodig. Indien u vragen heeft kunt u deze stellen
aan uw arts of verpleegkundige.

Redenen voor een bloedtransfusie
Ieder jaar ontvangen zo’n 250.000 mensen in Nederland een bloedtransfusie. Een
bloedtransfusie kan nodig zijn bij mensen die overmatig bloedverlies hebben. Daarnaast
kunnen patiënten die een (grote) operatie ondergaan een bloedtransfusie nodig
hebben. Ook kan een bloedtransfusie nodig zijn bij patiënten die behandeld worden
voor kanker of een (kwaadaardige) bloedziekte.
Uw arts informeert u vooraf over:
 de reden van de bloedtransfusie;
 de risico’s die aan de bloedtransfusie verbonden zijn;
 de risico’s die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie;
 alternatieven voor de bloedtransfusie.

De veiligheid van een bloedtransfusie
Om bloedtransfusies zo veilig mogelijk te maken, worden de volgende maatregelen
genomen:
 alleen gezonde mensen kunnen bloeddonor worden;
 bloeddonors geven hun bloed vrijwillig en onbetaald;
 al het donorbloed wordt getest op een aantal geelzuchtvirussen (hepatitis B en
C), syfilis, en het Hiv-virus.
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Mogelijk besmet bloed wordt vernietigd. Ondanks alle voorzorgmaatregelen blijft er een
zeer kleine kans bestaan op besmetting met een virus of ziektekiem door de
bloedtransfusie. Het kan zijn dat de bloeddonor nog maar kort geleden werd besmet. In
dit bloed kan de aanwezigheid van de ziekteverwekker dan nog niet worden
aangetoond. Ook is het mogelijk dat de hoeveelheid virus in het bloed zo gering is, dat
het niet kan worden aangetoond met een bloedtest. Tevens kan het gebeuren dat er
virussen in het bloed zitten die we nog niet kennen of waarop niet getest wordt.

Juiste match
Het is belangrijk dat het bloed dat u toegediend krijgt bij u ‘past’. Passend bloed is
afhankelijk van de bloedgroep, de resusfactor en van de afweerstoffen. Daarom nemen
wij vooraf bloed bij u af om uw bloedgroep en uw resusfactor te bepalen. Sommige
mensen hebben afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze
stoffen kunnen aanwezig zijn na een zwangerschap of na een vroegere bloedtransfusie.
Het transfusielaboratorium zoekt passend bloed voor u. Na controle op het
laboratorium zal de verpleegkundige samen met een collega nogmaals controleren of
het bloedproduct inderdaad voor u bestemd is.
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Bijwerkingen van de bloedtransfusie
Hoewel de risico’s van een bloedtransfusie tot een minimum worden beperkt, kunnen deze niet helemaal worden
uitgesloten. Tijdens of na een bloedtransfusie kan een allergische reactie optreden. Zo’n reactie is te herkennen
aan koorts, rillingen, galbulten, jeuk of een rode huid. Dit kan vaak eenvoudig met medicijnen worden behandeld.
Soms vormen patiënten na een bloedtransfusie afweerstoffen tegen andermans bloedcellen of tegen bloedcellen
van een bepaalde bloedgroep. Ook dit kan een reactie geven in de vorm van koorts. Dit kan met medicijnen
worden behandeld.
Omdat de mogelijkheid bestaat dat deze afweerstoffen na verloop van tijd niet meer aantoonbaar zijn, worden de
gegevens over deze afweerstoffen opgeslagen in een landelijk datasysteem. Bij een volgende transfusie kan het
transfusielaboratorium van het ziekenhuis, het landelijk datasysteem raadplegen en op deze manier passend
bloed voor u uitzoeken.

Weigeren van een bloedtransfusie
U kunt een bloedtransfusie weigeren. Bedenkt u daarbij wel dat er niet veel andere mogelijkheden zijn.
Bloedtransfusies zijn vaak levensreddend. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden
uitgevoerd zonder een bloedtransfusie. Een bloedtransfusie weigeren betekent soms een groter risico voor uw
gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen. Bespreek uw twijfels over de bloedtransfusie tijdig met uw
behandelend arts.
Als u bezwaar hebt tegen de registratie van uw gegevens in het landelijk datasysteem, kunt u dit bij uw arts
aangeven. Het ziekenhuis zal uw bezwaar in uw dossier vastleggen.

Een transfusie van uw eigen bloed
Bij sommige operaties verliezen patiënten veel bloed. In plaats van bloed weg te laten vloeien tijdens de operatie,
kan het ook opgevangen worden via een zuigdrainage systeem. In het reservoir worden stoffen die nadelig
kunnen zijn voor de patiënt eruit gefilterd. Het bloed wordt geschikt gemaakt om terug te geven aan de patiёnt.
U kunt met uw behandelend arts of anesthesioloog overleggen of u in aanmerking komt voor deze methode.

Meer weten?
In deze folder heeft u uitleg gekregen over de bloedtransfusie. Mocht u na het lezen nog vragen of opmerkingen
hebben, dan kunt u dit met uw behandelend arts bespreken. Ook vindt u op de website van Sanquin de nodige
informatie, www.sanquin.nl.

Contact
Maakt u zich zorgen of heeft u andere problemen als gevolg van het onderzoek/de behandeling, dan kunt u bellen
met uw specialist in het ziekenhuis.
Bij een meerdaagse opname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de verpleegafdeling van het betreffende
specialisme.
Bij een behandeling in dagopname geldt:
 Tot één week na uw ontslag uit het ziekenhuis belt u het ziekenhuis via 033 – 850 50 50.
o Vraagt u tijdens kantooruren (8.00 - 16.30 uur) naar de polikliniek van het betreffende
specialisme.
o Vraagt u buiten kantooruren (16.30 - 8.00 uur) naar de Spoedeisende Hulp.
Bij problemen meer dan een week na ontslag neemt u eerst contact op met uw huisarts of met de
Huisartsenpost, tenzij anders is afgesproken met de specialist.
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