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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. 

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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Uw kind komt voor bloedafname
Klinisch chemisch laboratorium
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Inleiding
Op verzoek van uw arts staat er binnenkort een bloedonderzoek gepland. 
Dit zal gebeuren om te kijken óf uw kind ziek is (diagnostiek), of om te 
controleren hoe het er met de al bekende ziekte voor staat 
(vervolgonderzoek). Om dit onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, 
geven we in deze folder informatie over hoe u uw kind kan voorbereiden op 
dit onderzoek en uitleg over hoe een bloedafname in zijn werk gaat.

Afspraak maken
Een bloedafname kan alleen op afspraak. Per telefoon kunt u een afspraak 
maken. U kunt een afspraak maken via het volgende nummer: 010-
2978091

Let op!                                                                         
Denk eraan het ontvangen aanvraagformulier en een geldig 
identiteitsbewijs (ID of paspoort) mee te nemen naar de afdeling 
bloedafname (route 48) in het Ikazia Ziekenhuis.

Voorbereiding
• Leg u kind één dag of iets langer van tevoren uit dat hij/zij voor een 

bloedafname naar het ziekenhuis moet. Het is belangrijk dat u eerlijk 
bent naar uw kind, zodat hij/zij weet wat er gaat gebeuren.

• Uit onderzoek blijkt dat sommige woorden angst op kunnen roepen. 
Hieronder wat voorbeelden van woorden die u beter kunt gebruiken 
tijdens de voorbereiding van uw kind.
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Woorden/zinnen die angst kunnen brengen
1. Prik (Er komt een prik aan)
2. Deed het pijn?!
3. Het is zo voorbij!
4. Pijn (Het doet maar even pijn)
5. Aftellen (Daar komt de prik, 3…2…1…)

Woorden/zinnen die rust kunnen brengen
1. Ik ben benieuwd wanneer je voelt dat het klaar is
2. Bloedafname (De dokter heeft wat bloed van jou nodig.)
3. Dit gaat ons samen lukken
4. Drukkend gevoel
5. Wat vond je ervan?

• Het is prettig voor uw kind wanneer hij/zij afleiding heeft tijdens de 
bloedafname, zodat ze het niet door hebben. Denk aan favoriet 
speelgoed, een knuffel of een boekje.

• Straal als ouder/verzorger zoveel mogelijk rust uit naar uw kind.
• Filmpje kijken tijdens de bloedafname.

Plaatselijke verdovingszalf
Wanneer er bloed uit de arm of hand genomen gaat worden, kunt u de huid 
op die plaats van tevoren verdoven. Dit kan met een pijnstillende zalf, zoals 
EMLA of Rapydan (vanaf 3 jaar). De huisarts of kinderarts kan dit voor uw 
kind voorschrijven. Deze zalf zorgt ervoor dat de opperhuid wordt verdoofd. 
Houd er rekening mee dat de zalf wel een poosje moet in werken, dus breng 
de zalf thuis al aan.

Wanneer het bloed uit de hiel of vingertop wordt gehaald, kan deze zalf niet 
worden gebruikt, omdat de zalf daar niet kan worden aangebracht.
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Werkwijze
Bij baby’s wordt bloed afgenomen uit het hieltje. Bij iets oudere kinderen 
wordt er bloed afgenomen uit de vingertop of uit de elleboogplooi. Dit is 
afhankelijk van de grootte van uw kind en de hoeveelheid bloed die voor het 
onderzoek nodig is. Indien mogelijk proberen we ernaar te streven uw kind 
bij u op schoot te laten zitten tijdens de bloedafname.

De bloedafname
Wanneer uw kind verdovingszalf heeft, verwijdert de bloedafname- 
medewerker de speciale pleister en maakt hij/zij de huid schoon. Bij 
bloedafname uit de arm krijgt uw kind eerst een elastische band 
(stuwband) om de arm om de bloedafname te vergemakkelijken. Met 
behulp van een vlindernaald wordt het bloed afgenomen. Bij afname uit een 
vingertop of hieltje wordt de huid schoongemaakt, waarna er met behulp 
van een ‘prikpennetje’ bloed wordt afgenomen.

Buzzy
Tijdens de bloedafname kan gebruik worden gemaakt van de buzzy. De 
buzzy is een apparaatje dat lijkt op een bij en heeft koude vleugels en trilt, 
wat kan zorgen voor afleiding tijdens de bloedafname. De buzzy wordt net 
boven de plek van bloedafname geplaatst.

Na de bloedafname
Na de bloedafname mag uw kind een mooie pleister en een cadeautje 
uitzoeken. Soms ontstaat er een blauwe plek, deze zal binnen enkele dagen 
weer verdwijnen.
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Praat met uw kind nog even na over de bloedafname. Hoe ging het? Hielp 
de zalf goed? Wat waren de dingen die goed hielpen voor een eventuele 
volgende keer? Zo helpt u uw kind het beste om deze ervaring te 
verwerken.

Uitslag van het onderzoek
Het laboratorium geeft de uitslag van het onderzoek aan uw arts.
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Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de bloedafname, bespreek deze dan 
met de behandelend arts of de medewerker van het laboratorium. Ook kunt 
u bellen met het Klinisch chemisch laboratorium, telefoonnummer 010 
297 6130 of 010 297 8091 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 08:00 tot 16:30 uur).
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