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Aanvraag bloed of bloedderivaten
voor bloedgroepbepaling en/of kruisproef steeds afzonderlijke donkerpaarse EDTA-tube voorzien!

Gegevens patiënt
Naam : …………………………………………….
Uniek pat. nr. : ……………………………………
Geboortedatum : ………………………………… (of patiëntenklever)
Adres : …………………………………………….
Dienst : ……………………………………………
Geen zwangerschap/transfusie < 3 maanden (handtekening aanvragend geneesheer of patiënt): ……………….
STEEDS VERPLICHT INVULLEN BIJ PREOPERATIEVE RESERVATIE ANDERS NIET UITGEVOERD

Bloedgroep patiënt
 uit te voeren
 gekend ABO : …… Rhesus : …
(VERPLICHT : BLOEDGROEPKAARTJE MEEGEVEN INDIEN UITVOERING DOOR ANDER LABO)

Aangevraagd bloedderivaat
(met kruisproef *)
aantal
 erytrocieten conc. leucocietenarm*
……
 virusgeïnactiveerd vers ingevroren plasma ……
 bloedplaatjesconcentraat uit 6 à 8 units
……
 single donor bloedplaatjes
……

aantal
 fibrinogeen
……
 factor … (uitgedrukt in units) ……
 PPS B
……
 ander: …………..………………….

Indicaties bloedplaatjes
INDICATIE VERPLICHT INVULLEN !
 massieve bloeding of blijvend bloedverlies niet onder controle
 profylaxe :
0 aanmaak defect blpl (< 10.000 blp/mm³)
0 medisch technisch OZ (< 40.000 blp/mm³)

0 medisch techisch OZ (interventie) (< 60.000 blp/mm³)
0 chirurgie (< 100.000 blp/mm³)

Indicaties VP-VIM (plasma)
 geïsoleerde tekorten aan coagulatiefactor V of XI
 hemorragische accidenten, toe te schrijven aan overdosering aan antivitaminen K voor zover een
onmiddellijke medische correctie noodzakelijk is, waardoor de behandeling met vitaminen K
inopportuun is
 massale hemorragieën met een gecombineerd tekort aan coagulatiefactoren of thrombolyse
 thrombotische trombopenische purpura (ziekte van MOSCHOWITZ)
 neonatale wisseltransfusie wegen ABO-incompatibiliteit
Indicatie erytrocieten
 chronische anemie

 acute anemie

0 Hb < 7-8 g/dl
0 Hb < 10 g/dl + risicofact

 pre-operatief
0 longchirurgie
0 endartectomie broek
0 aortafemorale greffe
0 andere vaatoperaties

0 heupprothese
0 knieprothese
0 rug, schouder, nekchir
0 polytrauma chir.

0 abdominale chirurgie inva
0 abdominale chirurgie LAP
0 TUR prostaat
0 urologie andere

 per/postoperatief
 andere : ………………………………………………………………………
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0 sectio caesarea
0 hysterectomie vag
0 hysterectomie abd
0 andere …

Bijkomende transfusiegegevens patiënt
 gekende irreguliere RBC antistof(fen) type : …………………………………………………………
 kandidaat multiple transfusies of transplantatiekandidaat
 vroegere transfusiereactie type …………… datum :…/…/…
 gekende HLA antistoffen
 andere : …………………………………………………………………………………………………
Te voorzien toedieningstijdstip
datum : ……/……/…… uur : …/…… dienst : …………

Handtekening verpl. die de stalen afgenomen heeft : …………………………… (verplicht)
Aanvragende geneesheer :

Handtekening : ………………………
Stempel :

Datum : …/…/…
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Aanvraag bloed voor neonati tot 3 maand
(bijvoegen : EDTA en serum kind en moeder)

Gegevens moeder (naam + voornaam) : …………………………………………………………………….
Uniek pat. nr. /geboortedatum : …………………………………………………………………………………
Bloedgroep : …………………………
 erytrocieten conc. neonati*

……. (unit verkregen uit 90-100 ml vol bloed)

Er wordt steeds O pos of O neg afgeleverd.

Handtekening verpl. die de stalen afgenomen heeft : …………………………… (verplicht)
Aanvragende geneesheer :

Handtekening : ………………………
Stempel :

Datum : …/…/…
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