
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overweeg transfusie erytrocyten bij: 
Hb<4 mmol/l (Ht < 0.20 L/L) 
 Chronische asymptomatische anemie 
 Acuut bloedverlies: <60 jaar, ASA1, normovolemisch en  
         1 bloedingslocus 
 
Hb<5 mmol/l (Ht < 0.25 L/L) 
 Acuut bloedverlies: 
 >60 jaar, ASA 1, normovolemisch en 1 bloedingslocus 
 <60 jaar, normovolemisch en meerdere bloedingsloci 
 Preoperatief <60 jaar bij een te verwachten verlies >500 ml 
 Koorts 
 ASA 2 en 3, ongecompliceerd 
 
Hb<6 mmol/l (Ht < 0.30 L/L) 
 ASA 4  
 Ernstig longlijden 
 Geen compensatie/ toename cardiac output mogelijk 
 Septisch en toxisch 
 Symptomatische cerebrovasculaire ziekte 
 Instabiele angina pectoris of acuut myocard infarct  
         (streef Hb 5.5-6.5 mmol/l) 

 Overweeg transfusie plasma bij: 
Bloedverlies: Op geleide van de PT en APTT (tenminste 1,5 x verlengd) 

 

 

 Overweeg transfusie trombocytenconcentraat bij: 
Profylactisch 
 thrombocytopenie t.g.v. beenmerginsufficiëntie: <10x10

9
/L 

 thrombocytopenie bij sepsis,koorts,antistolling : <20x10
9
/L 

 
Therapeutisch 
 thrombocytopenie en massaal bloedverlies:  <50x10

9
/L 

 bioptieën, puncties, scopieën, kiesextracties, chirurgische 
         ingrepen: <50x10

9
/L 

 cardiopulmonaal-, oog-, neurochirurgie:  <100x10
9
/L 

 

 Kruisbloed 
ABO/Rh-D bloedgroep, 
Screening irregulaire erytrocytenantistoffen 

 

 Directe coombs 
 

 ABO/Rh-D bloedgroep/ Directe coombs 
kind <3 maanden 
 T.b.v. toediening ampul anti-D 
 Hyperbilirubinemie    
 
Bloedgroep/Rhesus moeder: _________ 
 

 P260 

12
e
 weeks zwangerschapsonderzoek 

Onderzoek: 

Bloedcomponenten: Indicatie voor transfusie aankruisen 
  

 

Naam persoon die de bloedafname heeft verricht 

 
 
 
 
 
 
 

Verplicht in te vullen 

Afdeling : ______________________ 
 
Aanvragend arts : ______________________ 
 
Afname datum/tijd : __________  /  __________ 
 

Klinische gegevens:                                               
 

 Is de patiënt in het bezit van een bloedgroepenkaartje waarop antistoffen 
staan vermeld? 

    Nee      Ja, kopie kaart meesturen 
 

 Heeft de patiënt in het verleden een orgaan-/beenmergtransplantatie 
gehad?      Nee      Ja                  

 

 Is de patiënt momenteel zwanger? 
    Nee      Ja                  

Verplicht in te vullen 

 Operatie 

 
Datum: __________________ 

 

 Transfusie 

 
 vandaag 
 datum: __________ 

 
Calamiteit  
 Categorie 1 levertijd 10 min. 

Ongekruist 

 
 Categorie 2  

Gekruist 

- antistofscreening geldig (tot 72 uur na    
  afname kruisbloed) ; 
  levertijd 10 min. 
- antistofscreening ongeldig; 
  levertijd min. 45 min. 
 

 Anders ________________________ 

 
 

BLOEDTRANSFUSIELABORATORIUM 
    

    ___________ 

Reden aanvraag 

ASA classificatie 
1. Gezonde patiënt 
2. Lichte systemische afwijking, zonder functiebeperking 
3. Ernstige functiebeperkende systemische afwijking 
4. Systemische afwijking die constant levensgevaar 

veroorzaakt 

 

Erytrocytenconcentraat   
 
 Standaard   Bestraald    Autoloog   Pediatrisch    Parvo B19 veilig 

 Wisselbloed 
 
Aantal : _____________ 
 

Plasma   
 
 Standaard   Autoloog   Paediatrisch    Parvo B19 veilig 

 
Aantal : _____________ 
 

Trombocytenconcentraat   
 
 Standaard   Bestraald   Paediatrisch    Parvo B19 veilig 

 
Aantal : ______________      
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