
IN UW BUURT

BLOED GEVEN
PROBEER HET ZELF !

« Bloed geven is een leuke  ervaring
waardoor u zich concreet nuttig kunt maken.»



BLOEDPLAATJES OF PLASMA GEVEN  
EEN ANDERE MANIER VAN DONEREN

Omdat BLOED GEVEN alléén niet voldoende is om aan de 
behoeften van alle zieken te voldoen, kunt u ook BLOEDPLAATJES 
of PLASMA geven.

Bloedplaatjes geven
>   Op afspraak en volgens 

behoefte
>  Alleen bloedgroepen O en A 
> Bloedgroep O = universele donor
> Liefst 1 maand tussen 2 giften

Plasma geven 
>  Op afspraak en volgens 

behoefte
>  Bij voorkeur bloedgroepen B en AB
> Bloedgroep AB = universele donor
> Minstens 15 dagen tussen 2 giften

WIE MAG BLOED  
GEVEN ?
     
Iedereen die meer dan 18 
jaar en in goede gezondheid 
is  en meer dan 50 kg weegt, 
mag bloed geven.

WAAR BLOED GEVEN?

Er is altijd een inzameling 
in uw buurt : kijk op onze 
website 
www.bloeddonors.be

WORD OOK REGELMATIGE BLOEDDONOR !



HOE BLOED GEVEN ?

Vóór de gift
Eet bij voorkeur een lichte maaltijd en kom naar één van 
onze inzamelingen, voorzien van een identiteitsbewijs. Onze 
vrijwilligers en de leden van onze teams zullen u verwelkomen 
en u vragen een medische vragenlijst in te vullen.

Vertrouwelijk gesprek met een arts
Na het invullen van deze vragenlijst zult u een STRIKT 
vertrouwelijk gesprek hebben met een arts om na te gaan of 
de gift geen risico inhoudt voor uzelf of voor de ontvanger. Dit 
hangt af van :

 >  uw huidige gezondheidstoestand,
 >  uw medische en chirurgische antecedenten,
 >  de geneesmiddelen die u neemt,
 >  de reizen die u gemaakt hebt,
 >  een eventueel risicogedrag.

De gift
De bloedafname gebeurt met steriel materiaal voor éénmalig 
gebruik  en duurt ongeveer 12 minuten.

Na de gift
U krijgt een snack aangeboden om u te helpen weer op krachten 
te komen.

Bloed geven
> Zonder afspraak
> Alle donoren
> Bloedgroep O negatief = universele donor
> Minstens 2 maanden tussen 2 giften
> Maximaal 4 keer/365 dagen



WWW.BLOEDDONORS.BE
info@croix-rouge.be  -    0800 92 245

SERVICE DU SANG
Rue du Fond Du Maréchal 8

B-5020 Suarlée

Er zijn meer 
dan 500.000 bloedzakjes 
per jaar nodig om aan de 

behoeften te voldoen

Wij kunnen 

ALLEMAAL ooit  

bloed nodig 

hebben!

In 30 minuten 
kunt u 3 levens redden ! 

WAAROM BLOED GEVEN ?

1 persoon op 10 
geeft bloed, terwijl 

1 persoon op 7 
ooit bloed nodig zal 

hebben

Niets kan 
bloed 

vervangen
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