Bloedafname
Informatie voor de patiënten
Contactinformatie Bloedafname
Route 69 (2e verdieping)
Bereikbaar via de lift
09/364.85.30
Openingsuren Bloedafname
Iedere weekdag van 8u tot 19u
Op zaterdag van 8u tot 12u
Gesloten op zon-en feestdagen

Verloop van een bloedafname
De bloedafname wordt op een gestandaardiseerde en veilige wijze uitgevoerd:
 In het priklokaal kan u plaatsnemen in een daartoe voorziene stoel of bed.
 De verpleegkundige of medische laboratoriumtechnolo(o)g(e) zal uw naam en
geboortedatum vragen, om uw identiteit te controleren.
 De plaats van afname wordt ontsmet. Dit kan uw elleboogplooi of hand zijn.
 Met een steriele naald wordt door middel van een vacuümsysteem één of meerdere buisjes
met bloed gevuld.
 Om nabloeding of een blauwe plek te voorkomen wordt u gevraagd om na de afname het
wondje nog even aan te drukken.
 Nadien krijgt u een pleister om de wonde te bedekken.
U kan uw normale werkzaamheden na een bloedafname gewoon hervatten.
Indien u toch (ernstige) blijvende pijn ervaart na de afname neem dan contact op met uw
behandelende arts voor advies.

Laboratoriumonderzoek

Uw arts wil uw bloed, urine of ontlasting laten onderzoeken. Op het aanvraagformulier staat welke
test(en) er moet(en) uitgevoerd worden. Indien uw bloed moet worden onderzocht zal men hier uw
bloed afnemen.

Wat brengt u mee naar de bloedafname?
 Aanvraagformulier ingevuld door uw arts
 Een geldig legitimatiebewijs

Nuchter?
Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent wanneer er bloed wordt afgenomen
om op die manier de uitslag goed te interpreteren. Indien dit nodig is zal uw arts u dat vertellen en
houdt dit in dat u de avond voor de afname na 24 uur niets meer mag eten of drinken (met
uitzondering van een beetje water). U mag wel uw medicijnen innemen, tenzij anders afgesproken.

Urine
Als de arts uw urine wil testen krijgt u van het labo een plastic potje dat u in de toiletruimte kan
vullen met urine.
Bij het collecteren van 24 uurs urine wordt u een bruine plastic fles meegegeven waar u gedurende
24 uur uw urine moet in verzamelen. Deze flessen kunnen een zure oplossing bevatten
(voorzichtig!). Deze mag u niet weggooien maar is belangrijk voor de bewaring en de bepaling van
de testen

Ontlasting
Indien er onderzoek moet gebeuren op uw ontlasting zal de arts of verpleegkundige u een plastic
potje meegeven om thuis te vullen met een kleine hoeveelheid ontlasting. Dit kan u steeds in het
labo afgeven met de bijhorende aanvraag.

Bewaring van het lichaamsmateriaal
Na het onderzoek wordt het materiaal gedurende een bepaalde periode bewaard, voor eventueel
bijkomende aanvragen door uw arts. Na deze bewaarperiode wordt het lichaamsmateriaal
vernietigd.

Analysetijd en resultaten
Sommige testen zijn snel gekend maar andere kunnen weken in beslag nemen.
De resultaten van uw onderzoek worden onmiddellijk doorgestuurd naar uw arts. Bij afwijkende
resultaten zal uw arts u zo spoedig mogelijk verwittigen.
Resultaten worden niet telefonisch doorgegeven maar indien u wenst kan u uw resultaten thuis
ontvangen. Overleg hierover met uw arts.

Kostprijs?
Het laboratorium past de regeling van derde betaler toe. Als een bepaalde test niet is terugbetaald
zal uw arts u daarover informeren.

Attest?
Na de afname kan u een attest bezorgd worden, waarop geattesteerd wordt dat u in de
bloedafname aanwezig was. Dit kan relevant zijn voor uw werkgever.

Indien u nog vragen hebt aarzel dan niet om uw arts of het labo aan te spreken.

