Aderlating
Klinisch Chemisch Laboratorium

Beter voor elkaar
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Aderlating (Flebotomie)
Uw arts heeft met u afgesproken dat er een aderlating gedaan zal worden.
In deze folder kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel die dan gerust aan
de behandelend arts of een medewerker van het laboratorium.

Wat is een aderlating?
Bij een aderlating wordt er tussen de 350 en 500 ml bloed van u
afgenomen. Dit is onderdeel van uw behandeling en kan worden gebruikt
om het ijzergehalte in uw bloed te verlagen.

Voorbereiding
Geen

Het onderzoek
Het aderlaten gebeurt in de elleboogplooi. Bij het regelmatig terugkeren van
de aderlating raden wij u aan om per keer te wisselen van arm om
littekenweefsel te voorkomen.
Door de medewerker van het laboratorium wordt de naald ingebracht en
wordt het bloed opgevangen in een afnamezak.
Na de aderlating wordt de wond enkele minuten afgedrukt en wordt u
verzocht 15 minuten rust in acht te nemen.
Ook zal u iets te eten en/of te drinken worden aangeboden.

Na het onderzoek
Als er zich geen complicaties voordoen mag u naar huis.
De uitslag zal door de arts met u worden besproken.

Tot slot
Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met het
laboratorium: T 010 297 51 30 of T 010 297 51 31.
Het laboratorium is alle werkdagen geopend van 08.30 – 17.15 uur.
Vergeet niet uw laboratoriumorder mee te nemen!
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
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