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Beste ouders
Uw kindje werd opgenomen en moet mogelijk bloed
krijgen.
Omdat wij begrijpen dat dit voor u een aangrijpende
gebeurtenis kan zijn, kunt u in deze brochure algemene
informatie terugvinden. Als u na het lezen nog vragen
hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
behandelend arts of met het verpleegkundig personeel.
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Wat u moet weten
als uw baby bloed krijgt

Waarom krijgt uw
kindje bloed?

Van wie krijgt uw
kindje bloed?

De kruisproef

Omdat rode bloedcellen zorgen voor het zuurstoftransport
in het lichaam, moet uw kindje bloed bijkrijgen wanneer
het zelf onvoldoende rode bloedcellen aanmaakt.

Hoewel dit onlogisch lijkt, is het bloed van de ouders niet
veiliger voor het kindje dan bloed van andere donoren.
Er is zelfs iets meer kans op neveneffecten door de grote
gelijkenis tussen het bloed van de ouders en het kind.

Om te zien of het bloed wordt geaccepteerd door uw
kindje, doen we een kruisproef waarbij het donorbloed in
het labo wordt “gekruist” met het bloed van het kind en
van de moeder.

Daarom krijg uw kindje bloed van een bloeddonor en is het
niet mogelijk dat u als ouder bloed geeft aan uw kindje.

Als er onvoldoende bloed van de moeder voorradig is in
het labo, moet er opnieuw een bloedafname gebeuren bij
de moeder.

Een tekort aan rode bloedcellen kan ontstaan door:
• regelmatige bloedafnames;
• een actieve bloeding;
• een ernstige ziekte;
• prematuriteit;
• neonatale chirurgie.

Hoe wordt het bloed
toegediend?

Hoe veilig is bloed van een
bloeddonor?

Uw kindje krijgt het bloed toegediend rechtstreeks in een
ader via een katheter.

Bloeddonoren ondergaan een donorselectie. Zo worden
er enkel bloeddonoren geselecteerd die volgens
wetenschappelijke statistieken de minste kans hebben om
een infectie door te geven.
Het Rode Kruis controleert alle afgenomen bloedstalen.
Besmet bloed wordt onmiddellijk vernietigd!

U krijgt een formulier van de verpleegkundige waarmee u
naar de dienst bloedafname gaat. Opgelet: u schrijft zich
eerst in op de dienst centrale inschrijvingen.
U kunt op de dienst bloedafname iedere werkdag
doorlopend terecht van 7.30 tot 18.30 uur.

