
VOOR WAT

HOORT WAT

18Op 18 VERAndERT 

JE lEVEn... Of niET?

Op je 18de verjaardag word je 
meerderjarig. Je bent dan wettelijk
 volwassen. Daar hangen heel wat 
rechten aan vast, maar ook plichten. 
Je mag voortaan dingen doen zonder 
de toestemming van je ouders.

Ken je nog andere dingen die
veranderen als je meerderjarig wordt?

I’m free!

 Een zaak opstarten
 Trouwen met je lief
 Een tattoo laten zetten 
 Stemmen bij de verkiezingen 
 Een belastingsbrief invullen 
 Naar bed gaan met iemand 
 Bloed of plasma geven 
 Een bankrekening openen 
 Je rijbewijs halen 
 Stoppen met school 
 Een appartement huren 

 Een pint drinken

Als je op je 18 plots een deel rechten 
krijgt, dan zijn daar ook voorwaarden
 aan verbonden. Als burger heb je ook 
plichten tegenover de maatschappij.

Som hier een paar plichten op en 
vergelijk ze met je buur.

Vind je dat er veel verandert als je 
18 wordt? Waarom (niet)?

Ben je liever minderjarig of 
meerderjarig? Wat zijn de 

voor- en nadelen?

Wat wil je doen voor de maatschappij 
eens je 18 en volwassen bent?

Wat verwacht jij van de maatschappij?

JUIST OF FOUT?

JA MAAR...
EEN pAAr vrAAgJES 

voor diScuSSiE.

Doe een heldendaad en meld je aan op

MODel van RODe KRUIS-vlaanDeRen

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE

BLOEDBEWIJS
vANAf 18 mAg hET!

VANAf 18 mAG hET!

geeft bloed 
donne du sang 

gibt Blut
give blood 
da sangre 
give blod

B
proBEEr EEN KEEr iETS NiEuWS 

WORD een RODe KRUIS vIP

 vRIJWIllIGeR MeT InTeReSSe en PIT!

het rode Kruis heeft altijd extra handen nodig
op de lokale bloedinzameling voor donorwerving.

 

GeeF Je OP alS vRIJWIllIGeR:

op www.bloedgevendoetleven.be/vrijwilliger 
mail je interesse naar bloed@rodekruis.be 

KOm BlOEd gEVEn Op 
ÉÉn VAn dE lOKAlE 

BlOEdinzAmElingEn. 
BREng JE mATEn En 
VRiEndinnEn mEE. 

EEn mAffE En TEgEliJK 
nuTTigE BElEVEnis.

WaaR en WanneeR?
ZIe WWW.BlOEdgEVEndOETlEVEn.BE

een TOFFe benDe, vOOR heT GOeDe DOel
dOE mEE!

blOeD Geven IS cOOl

gEWooN doEN!
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Doe een heldendaad en meld je aan op

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE

WiE KAn AAn WiE gEVEn?

‘t zal je maar 
gebeuren

Al EEns AAn BlOEd gEVEn gEdACHT?
Om bloed te geven moet je 18 zijn. vanaf die leeftijd kan je met een bloeddonatie levens redden. en dat kost niets. Gewoon een beetje tijd.

hieronder zie je wie aan wie kan geven. 
O- is de universele donor (kan aan iedereen 
geven) en ab+ de universele ontvanger 
(kan van iedereen krijgen).

De verdeling van bloedgroepen in de 
belgische bevolking ziet er als volgt uit:
O: 45 %, a: 40 %, b: 10 %, ab: 5 %. 

Komt dit ongeveer overeen met jouw klas?

David (19) had net zijn rijbewijs gehaald. hij kreeg de auto van zijn vader 
mee om in ’t weekend met zijn vrienden op stap te gaan. Op voorwaarde 
dat hij niet zou drinken natuurlijk. en dat deed hij ook niet. Spijtig genoeg 
was de bestuurder die op David inreed wel onder invloed. 
Na een uur gekneld te zitten, werden David en één van zijn vrienden afgevoerd 
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met zware verwondingen. Ze hadden veel 
bloed verloren. En er is maar één manier om dat snel terug aan te vullen: met 
een transfusie van donorbloed. 

Mara (18) was zwanger. De 9 maanden waren om en haar buik stond mooi 
bol. Maar de baby wou maar niet komen. Toen ze 10 dagen over tijd was 
besloten Mara en de dokter de bevalling kunstmatig in gang te zetten. 
Gemakkelijker gezegd dan gedaan. De geboorte verliep zo moeizaam dat het na 
veel hijgen en puffen dan toch een keizersnede werd. Ze verloor heel wat bloed 
en was verzwakt na de moeilijke geboorte. Ze had een bloedtransfusie nodig om 
er weer bovenop te komen.

Sara en Thomas (17 en 18) gingen op 15 oktober samen op stap. 
Ze maakten veel plezier, er werden wat pintjes gedronken, er werd 
gelachen en gedanst. Tot er opeens geduw en getrek ontstond op de dans-
vloer. Opeens zag Sara een mes flitsen. Thomas lachte net in haar richting en 
toen zag ze hem niet meer in het gewoel. Een buitenwipper kwam tussenbeide 
maar het was al te laat. Gelukkig kwam de ziekenwagen snel ter plaatse. 
Thomas werd gered dankzij een zakje O- .

•	 ...een	theelepel	bloed	al	genoeg	is	
 om een ongeboren kind te redden?

•	 ...70%	van	ons	ooit	bloed	nodig	heeft,	
maar	slechts	3%	bloed	geeft?	

•	 ...bloed	(rode	bloedcellen)	maar	
 42 dagen bewaard kan worden, en er 

daarom regelmatig vers bloed nodig is?

•	 ...1/13	van	ons	lichaamsgewicht	bloed	
(zo’n	4	tot	6	liter)	is.	Bij	een	bloed-

	 afname	geef	je	maar	400	tot	470	ml.	 

 dat is minder dan een tiende van ons 
bloed? 

  
•	 ...er	200.000	bloeddonoren	in	
	 Vlaanderen	zijn,	maar	250.000	zou	
 beter zijn om de bloedvoorraad op 
 peil te houden? 

•	 ...dat	een	bloedafname	slechts	een	
 half uurtje duurt?

WisT JE dAT...

MOGen een TIJDJe Geen blOeD Geven

•	 reizigers die naar landen geweest zijn waar 
 malaria voorkomt (6 maanden)

 •	 na een piercing of tatoeage (4 maanden)

•	  mensen die een operatie achter de rug hebben 
  (2 tot 4 maanden)

•	 	vrouwen die zwanger zijn (tot 6 maanden 
  na de bevalling) 

•	 	na een tandverwijdering (1 week)

vOOR OF TeGen?  Wat vind jij van deze uitsluitings-
criteria? Probeer zoveel mogelijk argumenten PRO 
of cOnTRa te vinden en overtuig je klasgenoten. 

A+ A- B+ B- AB+ AB- o+ O-

A+ √ √
A- √ √ √ √
B+ √ √
B- √ √ √ √
AB+ √
AB- √ √
o+ √ √ √ √
O- √ √ √ √ √ √ √ √


