Bestelformulier patiënt specifieke bloedproducten
Bereiding enkel op aanvraag, voor erkende indicaties.
Zie productinformatiebrochure/
telefonisch overleg met klinisch bioloog van de Dienst voor het Bloed

Bestelling 24 u op voorhand a.u.b!
Patiëntidentificatie(vignet)
Naam Geboortedatum
Rijksregisternummer
Adres Mutualiteit Lidnummer Titularis Ziekenhuis Afdeling

Ziekenhuis bloedbank: UZ Antwerpen
Telefoonnummer: ..................................................
Datum bestelling: ...................................................
Datum en uur van levering: ......................................
Adres levering: Wilrijkstraat 10 – 2650 Edegem
Aanvragend geneesheer: . ........................................
Handtekening: . .....................................................

Patiëntgegevens

Bloedgroep
(ABO/D)

Resus-ondergroepen
(CcEe)

Onregelmatige AS

(van ontvanger)(3)

Erytrocytenconcentraat voor intra-uteriene transfusie

Aantal: 1

o Indicatie: ernstige foetale anemie tgv HZP
o VERPLICHT aan te vragen analyses klinische biologie (1):

-

op staal van moeder: bloedgroep,
onregelmatige antistoffen (screening en identificatie), kruisproef

Gereconstitueerd vol bloed voor wisseltransfusie

Aantal: 1

2

o Indicatie: hyperbilirubinemie
o VERPLICHT aan te vragen analyses klinische biologie (1):

-

op staal van moeder: ABO/D,
onregelmatige antistoffen (screening en identificatie), kruisproef (2)

-

op staal van neonatus: bloedgroep, DAT, kruisproef (2)

Gewassen erytrocytenconcentraat

Gewicht neonatus: …..... kg

Aantal: 1

2

3

4

Aantal: 1

2

Gewassen bloedplaatjesconcentraat

Aantal: 1

2

o Indicatie: ernstige allergische reactie/anafylaxie

Gewicht patiënt: …...... kg

Volumegereduceerd één-donorplaatjesconcentraat (3 EEE)

Aantal: 1

o

Indicaties: IgA-deficiëntie met anti-IgA,
herhaaldelijk levensbedreigende allergische reactie

o Analyses klinische biologie (1)(3):

-

op staal van de patiënt: ABO/D,
onregelmatige antistoffen (screening en identificatie), kruisproef

o OAS negatief:

Ja

Nee

Erytrocytenconcentraat, ingevroren en ontdooid
o Indicatie: patiënten met antistof tegen publiek antigeen
o VERPLICHT aan te vragen analyses klinische biologie (1):

-

op staal van de patiënt (EDTA): bloedgroep,
onregelmatige antistoffen (screening en identificatie), kruisproef

o Indicatie: voor pediatrie/neonatologie ter preventie van overvulling
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Virusgeïnactiveerd cryosupernatant plasma (steeds per 16 units!!!)

Aantal: 16

32

o Indicatie: TTP resistent aan behandeling met volledig plasma (VPVIM)

Granulocyten uit aferese

Aantal: 1

o Indicatie: therapieresistente bacteriële, gist- of schimmelinfecties
o VERPLICHT aan te vragen analyses klinische biologie (1):

- op staal van de patiënt: ABO/D, onregelmatige antistoffen,
kruisproef (major en minor), titer anti-A/B

4 Pediatrische erytrocytenconcentraten bereid uit 1 volwassen erytrocytenconcentraat
o Indicatie: minimalisatie van donorblootstelling bij herhaalde transfusie
o Te reserveren voor patiënt:

........................................................................................................

o CMV negatief:

Ja

Nee

o Bestraald:

Ja

Nee

o Voorziene toedieningsdatums: 1) ...................... 2) ...................... 3) ...................... 4) ......................

HLA-getypeerd /HPA-getypeerd bloedplaatjesconcentraat

Aantal: 1

2

o Indicatie: refractoriteit tgv anti-HLA of HPA- antistoffen

Gewicht patiënt: …...... kg

o Enkel na afspraak mits de vereiste testen zijn uitgevoerd en de resultaten beschikbaar zijn (4)

HPA1a-negatief bloedplaatjesconcentraat voor zuigelingen

Aantal: 1

2

o Indicatie: neonatale allo-immune trombocytopenie (FNAIT)
o Enkel na afspraak mits de vereiste testen zijn uitgevoerd en de resultaten beschikbaar zijn (4)

HPA1a-negatief erytrocytenconcentraat

Aantal: 1

2

o Indicatie: posttransfusie purpura (PTP)
o Enkel na afspraak mits de vereiste testen zijn uitgevoerd en de resultaten beschikbaar zijn (4)

(1) Indien uitvoering klinische biologie testen door DvB vereist, volledig ingevulde voorschrift voor klinische biologie
meesturen!!
(2) Afzonderlijk voorschrift voor moeder en neonatus.
(3) Deze testen worden bij voorkeur uitgevoerd door het aanvragend ziekenhuis; de resultaten voor ABO/D, CcEe, OAS
moeten vermeld worden op het formulier; in geval van een positieve screening voor OAS dient een patiënt staal
bezorgd worden aan DvB voor antistof identificatie en kruisproef.
(4)
Aanvraagformulier/aanvraagpad HILA 9528: verplicht aan te vragen analyses klinische biologie.
Deze info moet beschikbaar zijn alvorens HLA en/of HPA compatibele plaatjes kunnen gereserveerd worden
(uitz. FNAIT: initiële reservatie mogelijk na telefonisch overleg).
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