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Fout
ALTIJD INVULLEN
AFDELING
AANVRAGER

Fout Goed

BIJ VOORKEUR INVULLEN
Burger Service Nummer (BSN-nr)
NAAM

Let op:

B

Altijd naam en geboortedatum op het
etiket voor de buis schrijven.
PATIENTNUMMER

KOPIE AAN

AFNAMEDATUM

-

DOORBELLEN (TELEFOONNUMMER)

TIJDSTIP AFNAME

-

(Eventueel ponsplaatje op sticker
afdrukken en op buis plakken)

KAMER

:
zwanger

Eerder elders ontvangen transfusies? Zo ja waar?

bekend met antistoffen
(bloedgroepenkaartje)
Afgelopen maanden elders opgenomen geweest? Zo ja waar?

sikkelcelanemie

Beenmergtransplantatie gehad? Zo ja wanneer?

Orgaantransplantatie gehad? Zo ja wanneer?

Benodigd materiaal: 6 ml EDTA (K3E/K2E) bloed
(patient < 3 maanden: bloedmonster van moeder noodzakelijk)
BLOEDGROEPENSEROLOGIE

AANVRAAG

bloedgroep/rhesus

packed cells (erytrocyten
concentraat)

type & screen

VVP (virus veilig plasma)

AANTAL

Handtekening aanvragend arts
tbv aanvraag bloedproducten

levensbedreigende situatie
trombocyten concentraat
directe antiglobuline test

Babypack

indirecte antiglobuline test
overige

...............ml
DAG-MAAND

product gereed voor:

DAG-MAAND

OK:

TIJD

-

:
TIJD

:

LOCATIE
PARAAF
AFNAME

Aanvraagformulier Bloedgroepen I FO-LA-AL-028T

AFNAME

INVOER

PARAAF

PARAAF

Tips bij het aanvragen van bloed
Bloedgroep opzoeken in MIRADOR of PATIEN
Als de bloedgroep bekend is altijd Type en Screen aanvragen m.u.v. als de patiënt bekend is met:
• antistoffen
• sikkelcel anemie
• beenmergtransplantatie
• orgaantransplantatie (tot 3 maanden)
• intra-uteriene bloedtransfusie
OVERWEEG PAS EEN TRANSFUSIE BIJ:
Hb < 4 mmol/l indien sprake is van:
• Acuut bloedverlies vanuit 1 focus bij gezonde mensen <60 jaar
(ASA 1) met een normovolemische circulatie
• Chronische anemie zonder symptomen
Hb < 5 mmol/l indien sprake is van één van de volgende situaties:
• Acuut bloedverlies vanuit 1 focus bij gezonde mensen >60 jaar
(ASA 1) met een normovolemische circulatie
• Acuut bloedverlies vanuit meerdere foci bij gezonde mensen <60 jaar (ASA 1) met een
normovolmische circulatie
• Preoperatief <60 jaar en verwacht bloedverlies >500 ml
• Koortsende ziekte en onvermogen om verhoogd zuurstof-verbruik te compenseren met
verhoogd hartminuutvolume
• Acuut bloedverlies bij ASA II en ASA III patiënten
Hb < 6 mmol/l indien sprake is van één van de volgende situaties:
• Acuut bloedverlies bij ASA IV patiënten
• Patiënt die niet in staat is het hartminuutvolume te verhogen ter compensatie van
hemodilutie
• Symptomatische cerebrovasculaire aandoening
• Ernstige longaandoening
• Sepsis in de vroege fase of wanneer er aanwijzingen zijn voor een onvoldoende
weefseloxygenatie
ASA-classificatie
I
Gezonde personen
II
Lichte systemische afwijking zonder functiebeperking
III
Ernstige, functiebeperkende, systemische afwijking
IV
Ernstige systemische afwijking met constant levensgevaar
Richtlijnen bloedtransfusie gerelateerd aan HB
Voor ieder half punt Hb daling onder transfusie criterium één zak erytrocyten concentraat .
Protocollen zijn te vinden in DKS /DBS
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