
Algemeen 
 
 
 
 

 

Het weigeren van een bloedproduct rondom operatie, bevalling of ziekte 

 
Inleiding 

In het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) geldt de 

regel dat iedere patiënt rondom een 

operatie, bevalling of ziekte, in aanmerking 

kan komen om een bloedproduct te krijgen.  

U kunt als patiënt vooraf laten weten geen 

bloedproduct te willen ontvangen.  

 

Uw voornemen om af te zien van het 

ontvangen van een bloedproduct is een 

ingrijpende beslissing. Weigeren van een 

bloedproduct wordt ook wel een negatieve 

wilsbeschikking of behandelverbod 

genoemd. 

Deze folder geeft u achtergrondinformatie en 

gaat in op de reikwijdte van uw beslissing. 

 

Wat wordt er onder een bloedproduct 

verstaan?  

Onder bloedproducten wordt verstaan:  

• Rode bloedcellen ( erytrocyten); 

• Bloedplaatjes ( trombocyten);  

• Plasma; 

• Medicijnen bereid uit humaan bloed 

zoals, stollingsfactoren. 

 

Waarom wordt een bloedproduct 

toegediend? 

Bij een operatie kunt u bloedcellen verliezen 

die aangevuld moeten worden om 

bijvoorbeeld shock te voorkomen. 

Ook kan het zijn dat u voor de operatie 

anticoagulantia heeft gebruikt 

(“Bloedverdunners”) en dat uw bloedstolling 

rondom de operatie gecorrigeerd moet 

worden met behulp van bloedplaatjes 

(Trombocyten), plasma of stollingsfactoren.  

 

Wel of geen bloedtoediening 

Indien u besluit geen bloedproducten tijdens 

of na de operatie te willen ontvangen kan dit 

ernstige risico’s voor uw gezondheidstoestand 

voor u meebrengen. Informeer uw naasten 

en huisarts over uw wens.  

 

Informed refusal 

Uw arts heeft u ingelicht over de risico’s van 

een weigering van een bloedproduct en 

welke alternatieve maatregelen mogelijk zijn.  

Als u bij uw standpunt blijft en de risico’s wilt 

aanvaarden, dan kunt u uw wens op de 

volgende pagina specificeren en invullen. 

Mocht de arts het risico in uw specifieke 

situatie niet kunnen aanvaarden, dan kunt u 

doorverwezen worden naar een andere 

behandelaar of een second opinion 

aanvragen. 

 

Voor alle duidelijkheid:  

Uw wens om wel of geen bloedproduct te 

willen ontvangen, staat geheel los van uw 

verdere behandeling.  

De reikwijdte van uw wens (zie specificatie) 

wordt opgenomen in uw medisch dossier. 

 

Tot slot 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl.  

U kunt ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50. 

 

In deze folder hebben wij u uitleg gegeven 

over het weigeren van een bloedtransfusie. 

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij uw 

behandelend arts (of anesthesioloog) of de 

afdelingsverpleegkundige. 
 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  

(0182) 50 50 50. 
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WILSVERKLARING 

Tot het niet ontvangen van onderstaande bloedproducten 

 

Hierbij verklaar ik, dat ik tijdens of na mijn operatie of bevalling *) datum 

…………… de door mij aangemerkte bloedproducten niet wil ontvangen en 

daarmee ernstige risico’s voor mijn gezondheidstoestand kan lopen.  

 
o Rode bloedcellen ( erytrocyten) 

o Bloedplaatjes ( trombocyten)  

o Plasma 

o Medicijnen bereid uit humaan bloed zoals, stollingsfactoren. 

 
*) doorhalen wat niet van toepassing is  

 

 

Naam: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…  

 

Voornamen: 

…………………………………………….……………………………………………. 

 

Geboortedatum:  ….-….-……………. 

 

Adres:  ………………………………….................. 

 

……………………………………………………….. 

 

(Huis)arts:  

……………………………………………. 

 

Datum:  ….-….-…………………………  

 

te: ………………………………………… 

 

Handtekening:  

……………………………………………

………………………………………….... 


