Bloedafname venapunctie
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Deze folder geeft algemene informatie over bloedafname door middel van een
venapunctie, dit is het aanprikken van een ader met een holle naald.

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Wat is het doel?

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

U bent bij de dokter geweest en komt bij het laboratorium voor een bloedafname.
In het bloed kunnen verschillende stoffen gemeten worden die iets kunnen zeggen
over uw gezondheid of uw behandeling. Laboratoriumonderzoek draagt bij aan:
• het vaststellen of uitsluiten van een ziekte
• het volgen van het verloop van een ziekte
• het vaststellen van het succes van een behandeling
• het voorkómen van een ziekte.

Wat neemt u mee
U heeft een aanvraagformulier van de arts nodig en uw legitimatiebewijs. Wanneer u
voor de eerste keer bloed laat afnemen kan ook uw verzekeringsbewijs nodig zijn.

Werkwijze bloedafname
De meest nauwkeurige analyse is zinloos als het te onderzoeken materiaal niet op de
juiste wijze is verkregen. Daarom mag niet zo maar iedereen bloed bij u afnemen, er
moet immers veilig en op de juiste wijze worden geprikt. Het bloed moet voor elk
onderzoek worden opgevangen in de juiste buis, te herkennen aan de kleur van de dop.
Alle medewerkers van de bloedafname zijn bevoegd voor deze taak. Het laboratorium
gebruikt uitsluitend nieuwe naalden en buizen.

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
KvK Gooi en Eemland:
32082917

Voor bepaalde onderzoeken moet u nuchter zijn. Uw arts vertelt u dit van tevoren.
Heeft u behoefte aan extra privacy of bent u bang voor de bloedafname, geeft u dit
dan aan bij het inleveren van het formulier, we zullen hier dan rekening mee houden.
Voor kinderen zijn er, afhankelijk van de leeftijd, aparte afnamematerialen. Bovendien
zullen we er alles aan doen om het kind op zijn of haar gemak te stellen en een
ervaren medewerkster zal het bloed afnemen. Op locatie Amersfoort is een speciale
prikkamer voor bloedafname bij kinderen.

Na de bloedafname
We raden u aan de punctieplek goed aan te drukken, minimaal één minuut en direct na
de bloedafname geen zware tassen te dragen aan de arm waarin u bent geprikt. De
pleister kan na 15 minuten worden verwijderd.
In sommige gevallen kan het gebeuren dat er na de afname een blauwe plek ontstaat
en dat de plek pijn doet. Dit zal binnen een paar dagen verdwijnen. Heel zelden kan
de pijn ook zijn ontstaan doordat er een zenuw is geraakt in de arm. Als uw arm pijn
blijft doen, of als u zich zorgen maakt over de klachten na de afname, neemt u dan
contact op met uw arts voor advies.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

De uitslag van het onderzoek
De uitslag van ons onderzoek heeft vaak alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de

bevindingen uit eventueel ander onderzoek. Al deze gegevens zijn bekend bij uw arts. De laboratoriumspecialist
kan uw arts adviseren over de betekenis van onze resultaten. Vaak trekt uw arts hieruit de conclusies voor
diagnose en behandeling. Uitslagen en interpretaties van het onderzoek worden daarom gerapporteerd aan uw
arts, waarna de arts de uitslag met u kan bespreken.

Klacht of opmerking
Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons bloedafnamepunt goed te laten verlopen. Mocht u onverhoopt niet
tevreden zijn, dan raden we u aan uw klacht door te geven aan een medewerker van Patiëntenservice. Een klacht
indienen kunt u via de website van het Meander Medisch Centrum → Patiënten → Compliment of klacht
→ Digitaal klachtenformulier.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur contact op
met het secretariaat van het Laboratoriumcentrum via telefoonnummer 033 - 850 50 50.

Overig patiëntenmateriaal
Voor het inleveren van ander patiëntenmateriaal zoals urine, kunt u ook bij het laboratorium terecht.
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