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Bloedafname bij kinderen
(Informatie voor ouders / verzorgers)
De behandelend arts van uw kind wil laboratoriumonderzoek laten doen naar een bepaald
bestanddeel in het bloed. In deze folder is beschreven wat uw kind kan verwachten bij de
bloedafname en hoe u uw kind het beste kunt voorbereiden.
Voor algemene informatie over het Laboratorium Bloedafname is er ook de folder ‘informatie
over het Laboratorium Bloedafname’.

Afspraak maken
U hoeft voor uw bezoek geen afspraak te maken. Wij adviseren u laat in de ochtend of vroeg
in de middag te komen omdat dit over het algemeen rustigere tijdstippen zijn.
’s Morgens tussen 08.00 en 10.00 uur kan het druk zijn bij het Laboratorium Bloedafname.
Komt u voor een Glucose tolerantie test, een Lactose tolerantie test of een Zweettest, dan
dient u wel een afspraak te maken. Meer informatie hierover vindt u in de betreffende
patiëntenfolder.

Wat neemt u mee?
Voor het onderzoek neemt u mee:
 Het aanvraagformulier dat u van de behandelend arts heeft gekregen en waarop het
gewenste onderzoek is aangekruist;
 Een geldig identificatiebewijs van uw kind.
 Een afsprakenkaart van uw kind. Indien uw kind dit nog niet heeft, laat u dan bij het
Laboratorium Bloedafname of de polikliniek waar u onder behandeling bent een kaart
maken. Dit kan ongeveer tien minuten duren.

Waar meldt u zich?
U vindt het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis.

Werkwijze
Voordat u geholpen wordt, trekt u een nummer uit de nummerautomaat. Deze automaat
staat bij het Laboratorium Bloedafname.
De nummerautomaat geeft de mogelijkheid verschillende nummers te trekken:
 voor bloedafname (eventueel in combinatie met materiaalafgifte);
 voor materiaalafgifte, bijvoorbeeld; urine of ontlasting;
 een “gele” sticker” deze is alleen voor patiënten die deze sticker van de specialist
meekrijgen.
Nadat u uw nummer heeft getrokken, neemt u plaats in de wachtruimte. Zodra uw nummer in
groen op het bord verschijnt, gaat nu naar de balie en geeft u het formulier voor de
bloedafname of de meegenomen urine of ontlasting af. Nadat uw gegevens gecontroleerd en
uw formulieren verwerkt zijn, kunt u opnieuw plaatsnemen in de wachtruimte.
Met hetzelfde nummer wordt u opgeroepen voor de bloedafname. Uw nummer verschijnt nu
in rood op het bord.
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Kinderen onder de zes jaar krijgen voorrang bij het bloedprikken. De medewerker van het
Laboratorium Bloedafname zal u en uw kind meenemen naar de kinderprikkamer voor de
bloedafname.
Als u alleen materiaal heeft ingeleverd, kunt u na het controleren van uw gegevens en het
verwerken van uw formulieren weggaan.

De afname
De medewerker van het Laboratorium Bloedafname vertelt u eerst waar er bij uw kind bloed
wordt afgenomen. Meestal is dit in de arm of op de hand of soms uit de vinger of het hieltje.
Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die nodig is voor het onderzoek en de leeftijd van
uw kind. De medewerker maakt de afnameplaats van tevoren schoon met een
desinfecterend gaasje. Als bloed uit de arm van uw kind wordt afgenomen, krijgt het een
elastische band (stuwband) om de bovenarm. Dit maakt het gemakkelijker om de ader te
vinden. Afhankelijk van het onderzoek worden één of meerdere buisjes met bloed gevuld. Na
het onderzoek wordt er een pleister op het wondje geplakt.

Voorbereiding van uw kind
Vertel uw kind wat er gaat gebeuren. Uw kind is minder angstig als u eerlijk vertelt wat hij of
zij kan verwachten: het mag best weten dat een prik pijn kan doen. Zeg ook dat de pijn weer
snel over is.
Wordt bij uw kind in de arm of hand bloed afgenomen dan kunt u de huid op die plaats van
tevoren laten verdoven met pijnstillende pleisters. Deze pleister moet een half uur van te
voren op de afnameplaats aangebracht worden en heeft tijd nodig om in te werken maar
mag niet langer dan 2 uur voor de bloedafname op de afnameplaats aangebracht worden.
Zit de pleister er langer dan 30 minuten op dan zijn de aders niet meer waar te nemen en
kan de bloedafname onnodig pijnlijk worden. Als u wilt dat de afnameplaats verdoofd wordt
met deze pijnstillende pleister, vraagt u dan de medewerker van de Kinderafdeling of
Laboratorium Bloedafname om deze pleister.

Enkele praktische tips
Als uw kind ontspannen is, voelt het minder pijn. Wees daarom zelf kalm. Meestal kan het
kind tijdens de bloedafname bij u op schoot zitten. Een baby kunt u laten zuigen op een
speen, strelen en op schoot nemen. Bij een peuter of kleuter kunt u een knuffel mee laten
doen. Ook kunt u de aandacht afleiden door een verhaaltje te vertellen of een prentenboek te
bekijken. Een schoolgaand kind kan worden afgeleid door het oplossen van raadsels of het
vertellen van een verhaaltje.

Na de bloedafname
Praat met uw kind nog even na over de bloedafname. Hoe ging het? Deed het veel pijn?
Hielp de zalf? Zo helpt u uw kind het beste om deze ervaring te verwerken.
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De uitslag
De uitslag van het laboratoriumonderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met
eventueel ander onderzoek. Al die gegevens zijn bekend bij de behandelend arts van uw
kind. De behandelend arts is degene die daaruit conclusies kan trekken voor de diagnose of
behandeling. Daarom geven wij de uitslagen niet aan u maar aan uw behandelend arts.

Gebruik lichaamsmateriaal
Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd, is soms nog materiaal over. Het
overgebleven materiaal wordt vernietigd nadat al het aangevraagde onderzoek gedaan is. In
een enkel geval worden restanten gebruikt als testmateriaal bijvoorbeeld om een
onderzoeksmethode te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd, wat betekent dat niet te
herleiden is van wie het materiaal afkomstig is. Hiertegen kunt u bezwaar maken bij de
recepties van het laboratorium.

Tot slot
Wij doen er alles aan uw bezoek aan onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het
kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw
verblijf of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het
hoofd van onze afdeling. Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot
mijnInf0punt in de centrale hal. Dit kan zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail.
De patiënten informatiefolder ‘Klachten en Kritiek’ is verkrijgbaar via mijnInfopunt en op alle
afdelingen. Ook via de www.flevoziekenhuis (uw ervaring telt) vindt u meer informatie.
Contact klachtenopvang:  (036) 868 9016 (of intern 9016).

Openingstijden en locaties van het Laboratorium Bloedafname
Het Laboratorium Bloedafname bevindt zich in de centrale hal van het Flevoziekenhuis en is
geopend van ma t/m vrij van 7.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur voor
patiënten van alle leeftijden.
Onderstaande prikposten van het Laboratorium Bloedafname hanteren een leeftijdsgrens
vanaf 12 jaar (indien uw kind jonger is, dan in overleg met de medewerker bloedafname):
Zorgcentrum Buitenhaeghe
Medi-Lab Haven
Medi-Lab Stad
Medi-Lab Buiten
Medi-Lab Poort

Atheneplantsoen 1
Kerkstraat 90
Bartokweg 161
Haasweg 9
Beneluxlaan 573

ma. t/m vr. van 8.00 – 10.00 uur
ma. t/m vr. van 8.00 – 10.00 uur
ma. t/m vr. van 8.00 – 10.00 uur
ma. t/m vr. van 8.00 – 10.00 uur
ma. t/m vr. van 8.00 – 10.00 uur

Meer informatie?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met de medewerkers van het Laboratorium Bloedafname,  (036) 868
8707. Meer info: www.flevoziekenhuis.nl/bloedprikken of scan de QR code
met uw smart phone.
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