Bloedprikken

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw arts heeft samen met u besloten om uw bloed te onderzoeken. In
het bloed meten wij verschillende stoffen die iets kunnen zeggen
over: uw gezondheid de aanwezigheid van ziekte, het volgen van het
verloop van uw ziekte of de behandeling daarvan. Hiervoor wordt met
een zogenaamde ‘venapunctie’ (afname uit een bloedvat in de
arm)bloed bij u afgenomen.
Wat u meeneemt naar de bloedafname:
het aanvraagformulier dat u van uw arts hebt gekregen
uw patiëntenpas van Ziekenhuis Gelderse Vallei
een geldig identiteitsbewijs
Als u nog niet beschikt over een patiëntenpas en u laat bloed afnemen in
Ziekenhuis Gelderse Vallei dan meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie. Neemt
u bij een eerste inschrijving uw geldige identiteitsbewijs en verzekeringspas
mee. Heeft u uw patiëntenpas niet bij u, maar wel een geldig
legitimatiebewijs én verzekeringspas, dan is dit voldoende.
Voorbereiding: nuchtere bloedafname
Voor een aantal onderzoeken is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Als dit bij
u zo is, staat het op het formulier [h1] Alleen dan zijn we in staat een
betrouwbare uitslag van het onderzoek aan uw arts te rapporteren. Nuchter
zijn betekent dat u de avond voorafgaand aan het onderzoek vanaf 22.00 uur
niets meer eet of drinkt. U mag eventueel wel water drinken. Het drinken van
een kopje thee of koffie zonder melk of suiker is ook toegestaan. U mag uw
medicijnen normaal innemen met water tenzij uw arts met u heeft
afgesproken uw medicijngebruik te staken voor de bloedafname. Wij
adviseren u om iets te eten en/of drinken mee te nemen zodat u direct na de
bloedafname iets kunt nuttigen waardoor eventuele duizeligheid en/of
misselijkheid snel verholpen is.
Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat u uw dieet voorafgaand
aan het onderzoek aanpast. Indien dit het geval is dan brengt de arts u
hiervan op de hoogte. Ook als u uw medicijnen tijdelijk niet in mag nemen
dan brengt de arts u hiervan op de hoogte.

Plaatsen en tijdstippen
U kunt op veel verschillende plaatsen in de regio Gelderse Vallei bloed af
laten nemen. In Ede, Wageningen, Veenendaal, Lunteren en Barneveld heeft
Ziekenhuis Gelderse Vallei diverse bloedafname punten. Ook kunt u bloed af
laten nemen door de Trombosedienst Neder-Veluwe. Zij zorgen dat uw bloed
naar Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat. Raadpleeg onze website
(http://www.geldersevallei.nl/bloedprikken) voor openingstijden en adressen
van de bloedafname punten van het ziekenhuis en de Trombosedienst
Neder-Veluwe.
Na de bloedafname
Na de bloedafname wordt de punctieplaats afgedicht met een watje
afgedrukt. U wordt verzocht deze enige tijd te laten zitten om nabloeding of
het krijgen van een blauwe plek tot het minimum te beperken. Hierom is het
ook raadzaam om het eerste uur na de bloedafname geen zware spullen te
tillen / dragen.

Uitslag
De uitslag van de meeste testen is uiterlijk binnen 3 werkdagen bekend bij
uw arts. De uitslag van ons onderzoek heeft alleen betekenis in combinatie
met uw ziektegeschiedenis en bevindingen uit eventueel ander onderzoek.
Daarom rapporteren wij de uitslagen aan uw arts. Hij of zij bespreekt de
uitslag met u.

Gebruik afgenomen bloed lichaamsmateriaal
Soms is er lichaamsmateriaal over na het onderzoek. Dit wordt vernietigd. In
een enkel geval wordt restmateriaal gebruikt als testmateriaal. Bijvoorbeeld
om een onderzoeksmethode te verbeteren of een nieuwe
onderzoeksmethode uit te testen. Het testmateriaal wordt geanonimiseerd.
Dit wil zeggen dat niet te achterhalen is van welke patiënt het materiaal
afkomstig is. Indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aangeven
tijdens de bloedafname.
Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt neemt u dan contact
op met onze administratie op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur (0318)
43 40 00.
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