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Transfusie 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

U werd opgenomen in het Az Damiaan. De kans bestaat dat u een transfusie moet  

krijgen. 

Met deze brochure willen we u wat meer informeren over het krijgen van bloed en 

bloedderivaten. 

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kan u deze stellen aan uw  

behandelende arts of aan de verpleegkundige. 

 

Wat is een transfusie 

Bij een transfusie worden bloed of bloedbestanddelen afkomstig van een donor  

aan een patiënt toegediend. 

 

Wanneer een transfusie? 

Een transfusie gebeurt wanneer de patiënt een tekort heeft aan bloed of bloed-

bestanddelen. 

Redenen hiervoor kunnen zijn: een (grote) operatie, als behandeling voor bloedziekten, 

bloedverlies door een ongeval, inwendige bloedingen, ferriprieve anemie, ... 

 

De volgende bloedproducten kunnen gegeven worden: 

 rode bloedcellen (erytrocyten)  

 bloedplaatjes (trombocyten)  

 bloedvloeistof met stollingseiwitten (plasma). 

 

 



  

 

Waarom een transfusie? 

Transfusies worden door uw arts voorgeschreven indien dit voor uw behandeling nood-

zakelijk is.  

 

Uw arts heeft hiervoor uw toestemming nodig (behalve in acute, levensbedreigende 

situaties) en zal u informeren over 

 de reden van de transfusie 

 de risico’s die aan de transfusie verbonden zijn 

 de risico’s die ontstaan wanneer u niet instemt met een bloedtransfusie 

 eventuele alternatieven voor een bloedtransfusie (indien mogelijk) 

 of bij sommige ingrepen transfusie met uw eigen bloed mogelijk is. 

Meer dan 70% van de mensen krijgt in zijn/ haar leven één of meerdere transfusies. 

Dagelijks worden er in België dan ook vele honderden transfusies uitgevoerd. 

 

Zijn er risico’s verbonden aan een transfusie? 

Om transfusies zo veilig mogelijk te maken, worden tal van maatregelen  

genomen.  

 Alleen gezonde mensen zonder risicogedrag kunnen bloeddonor worden. 

 Donors geven hun bloed vrijwillig en worden hier niet voor betaald. 

 Al het donorbloed wordt gecontroleerd op een aantal belangrijke ziekten die via 

bloed overgedragen kunnen worden zoals virale hepatitis, syfilis en infectie met 

het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) dat aids kan veroorzaken. 

 Bloedplaatjes worden ook gecontroleerd op aanwezigheid van bacteriën. 

 

Wanneer blijkt dat het bloed besmet is, wordt het vernietigd. 

 

 

 



  

 

Het is ook belangrijk dat u bloedproducten krijgt toegediend die ‘passen’ bij u. Daarom 

wordt, voorafgaand aan een bloedtransfusie, bloed afgenomen om uw bloedgroep te 

bepalen.  

Indien uw bloedgroep nog niet eerder in ons ziekenhuis werd bepaald, doen we een 

tweede bloedafname als extra controle.  

Door deze bloedstalen in contact te brengen met het bloed van de donor kan worden 

vastgesteld dat u geen antistoffen heeft die een reactie zouden kunnen veroorzaken 

binnen uw lichaam. Deze antistoffen kunnen gevormd zijn bij een zwangerschap of een 

eerdere transfusie.  

Soms is het al bekend dat u antistoffen heeft en heeft u reeds een bloedgroepkaartje 

gekregen waarop de soort antistof staat. Het is belangrijk dat u dit kaartje aan de arts 

laat zien. 

 

Hoe gebeurt de transfusie zelf? 

Na een grondige controle van uw bloedgroep, uw identificatiebandje en de geschikt-

heid van het bloedproduct voor u, wordt het bloedproduct toegediend via een infuus. 

Bloedplaatjes hebben ongeveer een half uur nodig om in te lopen, voor plasma is dit 

ongeveer een uur terwijl rode bloedcellen een langere inloopduur hebben (1u30 tot 

4u), volgens de instructies van de arts. De transfusie kan ten allen tijde worden onder-

broken indien nodig. 

 

 

Bijwerkingen van de transfusie 

Bij een transfusie kan een allergische overgevoeligheidsreactie optreden. Deze reactie 

is herkenbaar aan koorts, rillingen, huiduitslag en/of jeuk. Verwittig onmiddellijk een 

verpleegkundige indien u één of meerdere van deze symptomen ervaart. 

De verpleegkundige zal op regelmatige tijdstippen de vitale parameters controleren 

(bloeddruk, pols en temperatuur) om eventuele bijwerkingen snel op te sporen. 

 



  

 

Kan ik een transfusie weigeren? 

Ja.  

Het is echter belangrijk te weten dat er niet altijd alternatieven zijn. Bloedtransfusies 

kunnen levensreddend zijn en zijn absoluut noodzakelijk om sommige operaties te  

kunnen uitvoeren.  

Voor een transfusie plaatsvindt, zal steeds uw akkoord gevraagd worden. 

Indien u twijfels heeft over het ontvangen van een bloedtransfusie, kan u steeds terecht 

bij uw behandelende arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Az Damiaan vzw, januari 2016. Niets uit deze brochure mag worden  

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming.  

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het  

gesprek met uw zorgverlener. 

Az Damiaan vzw 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende  

Tel. +32 (0)59 41 40 40 

 

Fax +32 (0)59 41 40 20 

info@azdamiaan.be 

www.azdamiaan.be 


