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Bloedtransfusie bij u
thuis
In sommige gevallen adviseren wij een bloedtransfusie bij u thuis in plaats
van in het ziekenhuis. In deze folder leest u hoe dit in zijn werk gaat.
Deze folder is een aanvulling op de folder ‘Transfusie - in het Maasstad
Ziekenhuis’.
Wanneer komt u in aanmerking voor een bloedtransfusie bij u thuis?
U komt in aanmerking voor een thuistransfusie wanneer u regelmatig een
bloedtransfusie krijgt en de reis naar het ziekenhuis zwaar is voor u. Samen
met uw behandelend arts beslist u of de bloedtransfusie thuis mogelijk is.
De eerste transfusie gebeurt altijd in het ziekenhuis, zo kunnen we goed
kijken hoe de behandeling bij u gaat.
Procedure
Uw behandelend arts bespreekt met u de procedure
en risico’s van de bloedtransfusie. Daarna geeft u
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toestemming voor de thuistransfusie. Vervolgens geeft de behandelend
arts aan de thuiszorg door om de transfusie thuis uit te voeren. Ook stellen
wij uw huisarts op de hoogte. Een gespecialiseerd verpleegkundige van
de thuiszorg maakt daarna een afspraak met u en voert de bloedtransfusie
overdag uit.
Binnen 48 uur voor aanvang van de bloedtransfusie wordt er bij u thuis wat
bloed afgenomen door een medewerker van het Maasstad Ziekenhuis. Dan
zorgen wij dat het juiste bloed voor u klaar ligt. Alle overige materialen die
voor de transfusie nodig zijn, worden door het ziekenhuis of de thuiszorg
geregeld.
Hoe veilig is een bloedtransfusie bij u thuis?
Bij een thuistransfusie wordt de gehele behandeling door een
gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg uitgevoerd. Alle
medewerkers die een thuistransfusie verzorgen, zijn hiervoor speciaal
opgeleid. De behandeling thuis is dus van dezelfde kwaliteit als de
behandeling in het ziekenhuis. Ook weet de verpleegkundige precies wat
hij of zij moet doen als er tijdens de transfusie problemen ontstaan. Bij
problemen kan de thuiszorg verpleegkundige altijd contact opnemen met
een medisch specialist of verpleegkundige van het Maasstad Ziekenhuis.
Als u na vertrek van de thuiszorg verpleegkundige last krijgt van (medische)
problemen door de transfusie, dan kunt u contact opnemen met de
verpleegkundige van het Maasstad Ziekenhuis.
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Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over dit onderwerp, stel deze dan gerust aan uw
behandelend arts via de polikliniek Oncologie en Hematologie (010) 291 18
40 of bij de verpleegkundige (010) 291 23 75.

