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en transfusievrije
geneeskunde
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

1. AZ JAN PALFIJN GENT AV

Om dit te bekomen maakt men gebruik van:
`` zorgvuldige heelkundige technieken

Het AZ Jan Palfijn Gent biedt reeds een eeuw lang
hoogstaande geneeskundige verzorging aan.
Onze bekwame medische staf en verpleegkundigen
komen met veilige en de meest
moderne medische technieken tegemoet aan de
individuele behoeften van onze patiënten.

2. ABC:
ADVANCED BLOODLESS CENTER
Het Advanced Bloodless Center heeft een
gestructureerd programma uitgewerkt om hoogstaande
bloedloze geneeskundige verzorging aan te bieden.

`` endoscopische heelkundige technieken
`` de Cell-saver voor recuperatie van eigen bloed
`` acute normovolemische hemodilutie

Als enig centrum in België kunnen wij u deze diensten
aanbieden vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Heelkundige disciplines:

`` erytropoetine en intraveneus ijzer

Algemene heelkunde: dr. Hendrick K.
Vasculaire en thoracale heelkunde: dr. Deleu P.
Gynaecologie: dr. Decleer W. en dr. Laureys I.
Orthopedie en traumatologie: dr. Ellegiers J.
Urologie: dr. Van Holderbeke G.

`` doeltreffende coagulerende farmaca

3. EEN OP DE PATIËNT AFGESTEMDE
COMBINATIE

Anesthesie en reanimatie:
dr. Van Acker Ph.

Inwendige ziekten:
Een op de patiënt afgestemde combinatie van deze
technieken biedt de volgende voordelen:

Het ABC maakt gebruik van verschillende technieken om

`` korter hospitaalverblijf

`` zuurstoftransport door het bloed te optimaliseren

Het ABC biedt U een brede waaier van verschillende
medische specialiteiten.

`` volume-expanders

Dit programma is toegespitst op patiënten die
bloedtransfusies weigeren, soms uit
religieuze overtuiging zoals de Getuigen van
Jehovah, soms uit persoonlijke bezorgdheid.

`` bloedverlies te minimaliseren

4. BREDE WAAIER VERSCHILLENDE
MEDISCHE SPECIALITEITEN:

`` snellere recuperatie

Algemene inwendige geneeskunde: dr. Rodenbach J.
Cardiologie: dr. Van Meirhaghe X.
Kinderziekten: zie Kinderafdeling

5. MEDISCHE BELEIDSVERANTWOORDELIJKEN
Algemeen coördinator:
dr. Ellegiers Jacques
orthopedische heelkunde
jacques.ellegiers@janpalfijngent.be

