Sint-Franciscus ziekenhuis
Pastoor Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder
011 71 59 57

AANVRAAGFORMULIER
BLOEDPRODUCTEN

Datum afname:

……/……/……om ………… uur

Datum aanvraag:

……/……/……om ………… uur

LABONUMMER
(voorbehouden voor labo)

Afname door: ………………………………………
Dringend

⃝ Kopie Huisarts

⃝ JA

⃝ Neen

Dienst: ……………… Kamer: ……………… Adres: ………………………………………………
Dokter: ……………………………………………………………………
Naam:

………………………………

Voornaam:

Opnamesticker
………………………………

Geboortedatum:

……/……/……

STEMPEL
+
of mutualiteitsvignet
…………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
HANDTEKENTING
…………………………………………………………
RIZIV N°: …………………………………………………………………

Geslacht:

⃝ Man

⃝ Vrouw

Handtekening: ………………………………………………………

Aanvraag pretransfusietesten (EDTA + serum):
0

Bloedgroep ABO RhD - CcEe Kell
Transfusie van bloedproducten (behoudens spoedsituaties) vereist dat de bloedgroep definitief gekend is in ons labo-informaticasysteem (advies HGR nr.
8381), d.w.z. overeenstemmend resultaat van twee bloedgroepbepalingen uitgevoerd op verschillende stalen onafhankelijk van elkaar afgenomen op
verschillende tijdstippen.
Voor een patiënt waarvan de bloedgroep door ons labo nog niet gekend is, vragen we om voor transfusie een tweede bloedgroepbepaling te laten
uitvoeren op goed geïdentificeerde en onafhankelijk afgenomen bloedstalen. Gelieve voor deze bloedgroepbepaling (zonder aflevering van
bloedproducten) het aanvraagformulier 'Klinisch laboratorium' te gebruiken.
Indien de patiënt beschikt over een bloedgroepkaartje van een ander laboratorium, kunnen de vermelde bloedgroepgegevens de tweede
bloedgroepbepaling vervangen. Gelieve hiervoor een kopie van dit bloedgroepkaartje mee te geven met dit aanvraagformulier.

Kopie bloedgroepkaartje (van ander labo) meegegeven: ja - nee

0

Kruisproef (voor erythrocytenconcentraat)

Werden ooit irregulaire antistoffen aangetoond?

ja - nee

Zo ja: specifieer: ………………

Medisch voorschrift:
Erythrocytenconcentraat

0 Type "volwassene" (ECL)
Aantal: ……………………………

0 Type "zuigeling" (EZL)
(niet in voorraad, te bestellen bij BTC)

Indicaties:

0 preoperatief

0 acute massieve bloeding

0 per/postoperatief

0 chronische anemie

0 Hb < 7-8 g/dL

0 andere: ……………………………………..

0 Hb < 10 g/dL met risicofactoren

Bloedplaatjesconcentraat

0 standaard concentraat (TS)

(niet in voorraad, te bestellen bij BTC)

0 ééndonor concentraat (TC)

therapeutisch:

Aantal: ……………………………

0 bloeding en trombopenie (< 50.000/µL)
0 bloeding en trombopathie (aangeboren of verworven bloedplaatjesdefect)

Indicaties:

profylactisch:

0 langdurige trombopenie (<10.000 - 20.000/µL)
0 heelkundige ingreep en trombopenie (<50.000µL)

andere:

Vers ingevroren plasma

0 ……………………………………..

0 Virus geïnactiveerd (VPVIM)

Aantal: ……………………………

0 massieve bloeding met een gecombineerd tekort aan stollingsfactoren of in geval van trombolyse
0 massieve bloeding door overdosering van vitamine K antagonisten (behandeling met vitamine K is onvoldoende)

Indicaties (vergoed door het RIZIV):

0 trombotische thrombocytopenische purpura (ziekte van Moschkovitz)
0 geïsoleerde tekorten aan coagulatiefactor V of XI
0 neonatale wisseltransfusie wegens ABO-incompatibiliteit

Voorziene toediening op: …. / …. / …. om …………..uur

(steeds in te vullen)

versie 2017-06-20

