PLASMA EN
BLOEDPLAATJES GEVEN
EEN ANDERE MANIER
OM NUTTIG TE ZIJN!

BLOEDPLAATJES GEVEN
Wij zijn op zoek naar donoren van bloedgroep O en A
om te voldoen aan de behoeften aan bloedplaatjes.

WAARVOOR DIENEN BLOEDPLAATJES?

Deze kleine cellen die geproduceerd worden in het beendermerg
spelen een belangrijke rol in het stollingsproces. Ze klonteren samen
om wonden te sluiten en helpen om bloedingen te stoppen.

WAAROM BLOEDPLAATJES GEVEN?

Bloedplaatjes zijn nuttig voor patiënten die lijden aan kanker of een
bloedziekte zoals leukemie, en een transplantatie hebben ondergaan.
Bloedplaatjes worden vaak toegediend na een chemotherapie
of een radiotherapie, aangezien deze therapiën toxisch zijn voor
beenmergcellen.

ZIJN DE VOORWAARDEN DEZELFDE ALS VOOR BLOED GEVEN?

Ja, maar de arts zal vooraf nagaan of de hoeveelheid aan bloedplaatjes
in uw bloed voldoende is en of u onlangs geen ontstekingswerende
middelen hebt genomen.
Eens afgenomen kunnen
de
bloedplaatjes slechts één week
bewaard worden. Wij hebben
dus elke dag bloedplaatjes nodig!

Duur: ongeveer 2 uur
Liefst 1 maand tussen 2 giften

PLASMA OF BLOEDPLAATJES DONOR WORDEN
Deze gift vereist specifiek apparatuur en wordt enkel op afspraak
afgenomen in onze vaste centra.
Net zoals bij een bloedgift zal een arts oordelen, aan de hand van
een vragenlijst, of u plasma of bloedplaatjes mag geven. Na de gift
wordt er u een lichte maaltijd aangeboden.

PLASMA GEVEN
Wij zijn op zoek naar donoren bij voorkeur van bloedgroep
om te voldoen aan de behoeften aan plasma.

B en AB

WAT IS PLASMA?

Plasma is het vloeibare deel van het bloed, waarin zich proteïnen
bevinden die essentieel zijn voor het organisme. Sommige van deze
proteïnen spelen een rol in het stollingsproces, andere zijn onmisbaar
voor ons immuunsysteem.

WAAROM PLASMA GEVEN?

De in het plasma aanwezige proteïnen zijn nuttig om sommige
stollingsziekten te behandelen en om zware bloedingen tegen te gaan.
Geneesmiddelen afkomstig van plasma maken het ook mogelijk om
zware brandwonden en hemofiliepatiënten te behandelen.

ZIJN DE CRITERIA DEZELFDE ALS VOOR BLOED GEVEN?

Ja, alle donoren mogen plasma geven tussen twee bloedgiften in.

Eens afgenomen, wordt het
plasma ingevroren en kan het
1 jaar bewaard worden.

Duur: ongeveer 1 uur
Minstens 15 dagen tussen 2 giften

BLOEDPLAATJES

PLASMA
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CHU Sart Tilman B35 niv. 0 - 4000 Luik
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www.bloeddonors.be
BRUSSEL

HENEGOUWEN

NAMEN
Rue des Dames Blanches 34 - 5000 Namen

LUIK

CHR Citadelle - Bd du XIIème de Ligne 1 - 4000 Luik
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An de Bareer 13 A - 4770 Amel
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WAALS - BRABANT
Place de l’Université 25/2 - 1348 Louvain-La-Neuve
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LUXEMBURG
Chaussée d’Houffalize 1 - 6600 Bastogne

SERVICE DU SANG
Rue du Fond Du Maréchal 8 - B-5020 Suarlée
WWW.BLOEDDONORS.BE
info@croix-rouge.be - 0800 92 245
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BLOED

Anderlecht - Lenniksebaan 808 - 1070 Brussel

WAAR GEVEN?

