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Beter voor elkaar

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. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Nuchter voor bloedonderzoek
Uw  arts heeft laboratoriumonderzoek aangevraagd waarbij is aangegeven 
dat u nuchter moet zijn.

Met nuchter bedoelen wij dat u minimaal 8 uur voor het onderzoek niets 
heeft gegeten en gedronken. Voor kinderen jonger dan 7 jaar is 6 uur 
voldoende.

De meeste bloedafnames waarbij u nuchter moet zijn vinden ’s morgens 
tussen 08:00 en 10:00 uur plaats waardoor het voor het laboratorium het 
makkelijkst is dat u vanaf 00.00 uur ‘s nachts niets meer eet en drinkt.
Er kunnen hierop natuurlijk uitzonderingen gemaakt worden, dit bespreekt 
de arts dan met iemand van het laboratorium.

Voor het gebruik van medicijnen geldt dat deze na de nuchtere 
bloedafname kunnen worden ingenomen, tenzij de arts iets anders met u 
heeft afgesproken.

Het laboratorium is alle werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur.

Vergeet niet u in te laten schrijven bij de centrale inschrijfbalie van het 
ziekenhuis.
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