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Hoe een afspraak maken? 
Handleiding donorportaal 

 

 

1. Hoe het donorportaal openen? 
 

Via https://donorportaal.rodekruis.be/ of via www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-

plasma. Bij het donorcentrum of mobiele inzameling van je keuze klik je op ‘Maak een afspraak’. 

Goeie vraag 

Vind je de weg nog niet helemaal in ons online portaal? We hebben een handig overzicht gemaakt van 

de meeste gestelde vragen. Neem snel een kijkje: www.rodekruis.be/faqdonorportaal. 

 

2. Aanmelden op het donorportaal 

Meld je aan op het donorportaal door in het 

beginscherm op ‘Start hier’ te klikken voor je 

eerste aanmelding. 

 

Bij een tweede aanmelding mag je klikken op 

‘Aanmelden’ 

 

 

 

 

  

https://donorportaal.rodekruis.be/
file:///C:/Users/MJONG/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HZDPIL2X/www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma
file:///C:/Users/MJONG/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HZDPIL2X/www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma
http://rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed/goeie-vraag/online-donorportaal/
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3. Maak eenmalig een gebruikersprofiel aan 

Bij stap 1 vul je je gegevens aan en klik je ver-

volgens op doorgaan. 

Vergeet hierbij zeker niet je donorID/ do-

nornummer in te vullen. (dit nummer kan je 

terugvinden op je postdonatiedonorkaart of 

onderaan je uitnodigingsmail of nieuwsbrief) 

 

Bij stap 2 controleer je of de informatie cor-

rect is en klik je op bevestigen. 

 

 

 

Zodra je ingelogd bent met je donorID/donornummer, vind je deze persoonlijke informatie terug 

op de startpagina van het donorportaal: 

• Bloedgroep 

• Je laatste donatie dateert van 

• Je mag terug doneren vanaf 

• Geplande afspraak 

• Bloedinzamelingen voor jouw donorgroep 

 

4. Bovenaan vind je nu ook deze balk terug: 
 

 

 

• Bij ‘Mijn profiel’ kan je nu je profiel bekijken en eventueel foute gegevens aanpassen.  Vervolgens 

sla je op.   

Opgelet: GSM nummers worden niet weergegeven, enkel de vaste nummers 

• Onder ‘Mijn donaties’ worden de reeds gedane donaties weergegeven. 

• Bij ‘Mijn afspraken’ krijg je een overzicht van de afspraken in de toekomst te zien.  Je kan hier 

een nieuwe afspraak maken of een gemaakte afspraak annuleren of verzetten. 

• Door op afmelden te klikken log je uit en kom je terug op de anonieme homepagina van het 

donorportaal terecht 
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5. Een afspraak maken 
 

Geef op de startpagina de postcode of gemeente waar je 

wenst te gaan doneren in en kies jouw donatie: bloed of 

plasma. 

Klik op ‘Zoeken’ 

 

6. Kies jouw afnameplaats 
 

Onder geavanceerde zoekopties, kan je jouw zoekactie nog aanpassen bv. datum, afstand,…  

Vink jouw afnameplaats aan. 

 

 

 

Vink vervolgens het gewenste uur aan en bevestig. 
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• BELANGRIJK: Vink bevestigings- en/of herinneringsmail aan indien gewenst. 

• Het veld “opmerking” dient niet voor medische vragen en/of het inboeken van meerdere 

donoren. Voor medische vragen gelieve te mailen naar medischsecretariaat.mechelen@ro-

dekruis.be of medischsecretariaat.gent@rodekruis.be. Eén afspraak geldt voor één donor.  

• Maak eventueel een bijkomende afspraak 

• Een gemaakte afspraak kan steeds verplaatst of geannuleerd worden  

• Opgelet: wanneer je herinneringsmail hebt aangevinkt en vervolgens de gemaakte af-

spraak verplaatst of annuleert, ontvang je nog steeds de herinneringsmail. 

 

 

7. Donorportaal bekijken zonder profiel 
 

Je kan het donorportaal beperkt gebruiken zonder in te loggen.  

Persoonlijke gegevens vind je enkel terug als de donor het donorID/donornummer invoert bij het aan-

maken van zijn profiel. 

 

mailto:medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be
mailto:medischsecretariaat.mechelen@rodekruis.be

