PATIËNTEN
INFORMATIE
Bloedafname bij kinderen

Voorbereiding
De behandelend arts van uw kind heeft u een aanvraagformulier
meegegeven voor laboratoriumonderzoek. Voor dit onderzoek is
meestal bloed nodig en in enkele gevallen urine en/of feces. In
deze folder zijn de handelingen tijdens de bloedafname bij uw kind
beschreven en hoe u uw kind hierop het beste kan voorbereiden.
Uw kind is minder angstig wanneer u van tevoren vertelt wat er gaat
gebeuren. Dan weet uw kind wat hij of zij kan verwachten namelijk dat
een prik pijn kan doen. Vertel ook dat de pijn snel weer over gaat.
Wanneer bij uw kind uit de arm bloed wordt afgenomen, kan de huid
van tevoren verdoofd worden met een EMLA crème met pleister. Deze
EMLA met pleister moet minimaal 50 minuten inwerken en is op recept
verkrijgbaar.
Wanneer u naar het Maasstad Ziekenhuis komt voor
laboratoriumonderzoek hoeft u geen afspraak te maken. Bij een eerste
bezoek dient u zich eerst te registreren bij de Patiëntenregistratie in
de centrale hal. Zorg dat u altijd uw verzekeringsbewijs en een geldig
legitimatiebewijs van u en uw kind bij zich heeft. Daarna meldt u zich
bij de Bloedafname in de centrale hal. Kinderen worden met voorrang
geholpen. Wanneer u aan de beurt bent, vraagt de medewerker van de
Bloedafname u nogmaals naar de identiteit van uw kind.
Voor enkele onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Eten en drinken
kunnen verkeerde bloeduitslagen geven. Dit betekent dat de dag voor
het onderzoek uw kind vanaf 22.00 uur niet meer mag eten en drinken.
Uw kind mag wel water drinken. Op de ochtend van het onderzoek mag
uw kind alleen een kopje thee drinken zonder melk of suiker. Medicijnen
kunnen gewoon ingenomen worden. We adviseren om iets te eten en/of
te drinken mee te nemen. Uw kind kan dan direct na het bloed prikken
iets nuttigen waardoor eventuele misselijkheid snel verholpen is. Uw
behandelend arts geeft aan wanneer uw kind nuchter moet zijn.
2

PATIËNTENINFORMATIE

Bloedafname
Medewerkers van de afdeling Bloedafname nemen de tijd voor u en uw
kind. Allereerst vertelen zij waar er bij uw kind bloed wordt afgenomen.
Meestal wordt in de arm of hand geprikt, soms in de vinger of hiel. De
keuze voor de plek is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die nodig
is voor het onderzoek en de leeftijd van uw kind. Uw kind krijgt een
elastische band (stuwband) om de bovenarm (dit geldt alleen bij afname
uit de arm). De ader waarin geprikt wordt is nu beter voelbaar voor de
medewerker.
Medewerkers proberen altijd de hoeveelheid af te nemen bloed tot een
minimum te beperken. Indien een kleine hoeveelheid bloed nodig is
voor onderzoek wordt een zogenaamd kindercupje gebruikt. Echter in
de meeste gevallen is er een grotere afnamebuis nodig.
Afhankelijk van de aanvraag worden één of meerdere buizen gebruikt
voor afname van het bloed. In de verschillende buizen die herkenbaar
zijn aan de kleur van de dop, zitten toevoegingen om het bloed op de
juiste wijze te conserveren buiten het lichaam. Afhankelijk van de testen
zijn verschillende toevoegingen noodzakelijk. Gebruik van een verkeerde
toevoeging leidt tot foutieve uitslagen.
Praktische tips
De prik is minder pijnlijk wanneer uw kind ontspannen is. Wees daarom
zelf kalm. Uw kind mag tijdens de bloedafname bij u op schoot zitten.
Verder enkele tips om uw kind af te leiden tijdens de prik:
−− uw baby kunt u laten zuigen op een speen en strelen;
−− uw peuter/kleuter kunt u zijn knuffel mee laten nemen, een verhaaltje
vertellen of prentenboekje laten bekijken;
−− uw schoolgaand kind door het oplossen van raadsels of het vertellen
van een verhaaltje.
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En tenslotte
Uw kind krijgt na afloop een prikdiploma uitgereikt door de
medewerkers van de Bloedafname waarop de naam van uw kind
geschreven wordt.
Openingstijden afdeling Bloedafname
Elke werkdag van 07.30 tot 17.00 uur.
De uitslag
Uw arts deelt u de uitslag van het onderzoek persoonlijk mee.
Bloedafnamemedewerkers mogen geen uitslagen aan u doorgeven.
Zij kennen u niet persoonlijk en zijn niet bekend met uw medische
achtergrond. Daarom kunnen zij de resultaten niet op de juiste wijze van
commentaar voorzien.
Gebruik lichaamsmateriaal
Het Maasstad Ziekenhuis houdt zich aan de Nederlandse richtlijn ´Code
Goed Gebruik Patiëntenmateriaal´. Deze richtlijn beschrijft de wijze
waarop het laboratorium materiaal dat overblijft na uitvoeren van al het
aangevraagde onderzoek mag gebruiken voor het testen van nieuwe
bepalingen. Materiaal dat hiervoor wordt gebruikt, is door medewerkers
van het laboratorium niet meer te herleiden naar uw kind. Immers de
persoonsgegevens zijn op dat moment van de afnamebuis verwijderd.
Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van materiaal voor dergelijk
onderzoek, dan kunt u dat aangeven bij de Bloedafname. Medewerkers
van de Bloedafname markeren de afnamebuizen met de tekst ‘NIET
GEBRUIKEN VOOR ONDERZOEK’.
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Rechten en plichten
Als patiënt is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten
en plichten. U kunt de folder Rechten en plichten volwassenen of
minderjarigen opvragen bij de balie van de polikliniek of meer informatie
vinden op de website van het ziekenhuis.
Klacht of opmerking
Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren. Toch kan het zijn dat
u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerking of klacht eerst
te bespreken met de betrokken zorgverlener. Daarnaast is de folder
Klachtenregeling beschikbaar bij de Patiëntenvoorlichting in de centrale
hal van het ziekenhuis.
Website
Om kinderen goed voor te bereiden op een bezoek aan de polikliniek,
een onderzoek of operatie, is het goed om met uw kind samen
informatie door te nemen.
Hierdoor wordt het bezoek, onderzoek of de operatie vaak beter ervaren
door het kind en verloopt het aangenamer.
Op onze kinderwebsite www.maasenik.nl wordt op leeftijdscategorie
door middel van foto’s en filmpjes uitgelegd hoe het in het Maasstad
Ziekenhuis gaat.
Vragen
De behandelend arts van uw kind kan u meer uitleg geven over het
aangevraagde onderzoek.
Voor verdere informatie over de bloedafname kunt u contact opnemen
met het frontoffice van het laboratorium van het Maasstad Ziekenhuis via
(010) 291 14 75.
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Notities
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.
The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.
Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.
Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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