Informatie

Bloedtransfusie in de
thuissituatie
In sommige situaties kan het wenselijk zijn dat u thuis een bloedtransfusie
krijgt in plaats van in het ziekenhuis. In deze bijlage die hoort bij de folder
‘Bloedtransfusie’ kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.
Wanneer komt u in aanmerking voor een bloedtransfusie in de thuissituatie?
Als voor u de gang naar het ziekenhuis een grote belasting is en u heeft al
eerder een transfusie gehad, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een
thuistransfusie. Uw behandelend arts beslist samen met u of de bloedtransfusie thuis in uw eigen omgeving plaats kan vinden.
Procedure
Uw behandelend arts bespreekt met u de procedure en risico’s van de
bloedtransfusie. U geeft schriftelijk toestemming voor de thuistransfusie. Uw
arts geeft toestemming aan een thuiszorgorganisatie om de transfusie uit te
voeren. Uw huisarts wordt vooraf door ons geïnformeerd. Een gespecialiseerd
verpleegkundige maakt met u een afspraak en voert de bloedtransfusie uit
binnen kantooruren. Binnen 72 uur voor aanvang van de bloedtransfusie wordt
bij u bloed afgenomen om ervoor te zorgen dat het juiste bloed voor u
beschikbaar is. Alle materialen die voor de transfusie nodig zijn, worden door
de verpleegkundige geregeld.
Hoe veilig is een bloedtransfusie in de thuissituatie?
Bij een thuistransfusie is gedurende de hele procedure een volwassen
mantelzorger of zorgprofessional aanwezig. De procedures voldoen aan
dezelfde kwaliteitseisen als de procedures in het ziekenhuis. Alle medewerkers
die een thuistransfusie verzorgen zijn hiervoor speciaal geschoold. Er is een
protocol voor thuistransfusie, waarin staat welke acties de verpleegkundige
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kan ondernemen als er tijdens de transfusie onverhoopt problemen ontstaan. Bij problemen kan de
verpleegkundige altijd contact opnemen met de behandelend specialist en uw huisarts.
Vragen?
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de
gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg. Als zich na een transfusie problemen voordoen, neem dan
contact op met uw behandelend arts of uw huisarts.
Contact
● Elkerliek Ziekenhuis 0492-59 55 55 (vragen naar de arts bij wie u onder behandeling bent).
●

De gespecialiseerd verpleegkundige die betrokken is bij de thuistransfusie:

●

…………………………………………………………………………………………………….
Centrale nummer van de thuiszorg organisatie die de transfusie regelt:

●

…………………………………………………………………………………………………….
Uw huisarts:
…………………………………………………………………………………………………….

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Telefoonnummers en adressen

