Infobrochure

Bloedafname

Geachte heer/mevrouw
Waarom een laboratoriumonderzoek/
bloedonderzoek?
Uw behandelend arts wil laboratoriumonderzoek uitvoeren naar een bepaald
bestanddeel in bloed, urine of ontlasting. Het laboratoriumonderzoek is
voor:
•
•
•
•

het vaststellen of uitsluiten van ziekten;
het volgen van het verloop van een ziekte;
het vaststellen van het succes van een behandeling of
het voorkomen van ziekten.

Uw arts beslist, eventueel na overleg met een klinisch bioloog van het
laboratorium welk onderzoek bij u nodig is. In het laboratorium wordt
alleen datgene onderzocht waar uw arts om vraagt.

Afspraak maken?
U hoeft voor een bloedafname en het inleveren van stalen geen afspraak te
maken. Onze openingstijden vindt u in deze folder. Uitgezonderd voor een
lactose tolerantietest, een synacthentest en een analyse van sperma moet
u wel een afspraak maken via het telefoonnummer 056/ 62 33 51.
Sommige speciale testen worden best niet op donderdagnamiddag en vrijdag
afgenomen omdat ze verzending vereisen naar een ander laboratorium
bv. genetisch onderzoek, NIPT analyse bij zwangere vrouwen.
U hoeft geen afspraak te maken maar komt best langs van maandag tot en
met woensdag.
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Centrale inschrijving
Bij elk bezoek aan de bloedafname dient u zich aan te melden aan de
centrale inschrijving in de inkomhal van het ziekenhuis.
Daar zal men volgende documenten nodig hebben:
•
•

het aanvraagformulier van uw aanvragende arts
uw identiteitskaart

Daar ontvangt u klevers met persoonsgegevens, die u zal nodig hebben
in de bloedafname.

Waar kunt u terecht voor de
bloedafname?
De bloedafname bevindt zich op het gelijkvloers. Vanuit de inkomhal
(centrale inschrijving) kan u de bewegwijzering volgen.
Meld u aan de balie van de bloedafname, neem daarna plaats in de
wachtzaal voorzien bij het priklokaal.

Wanneer kunt u terecht in de
bloedafname?
De openingsuren van de bloedafname zijn:
Iedere weekdag van 8u30 – 13u00 & van 14u00 – 18u00
Op zaterdag: 8u30 – 12u00 (gesloten op zaterdag in juli en augustus)
Zon- en feestdagen: gesloten
Buiten de openingsuren van de bloedafname kunnen de patiënten op dienst
spoedgevallen een bloedafname laten uitvoeren.
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Hoe dient u zich voor te bereiden op
een bloedafname?
Het optimale moment voor een bloedafname is ‘s morgens na bedrust en
overnacht vasten. Onder vasten wordt verstaan niet eten, enkel water
drinken en liefst niet roken 12u (minimum 9u) vóór de bloedafname.
Strikt noodzakelijke medicatie mag ingenomen worden.
Het niet nuchter zijn heeft vooral invloed op de bepaling van stoffen die uit
de voeding als dusdanig geresorbeerd worden. Bovendien kunnen een aantal
parameters in het lichaam schommelen gedurende de dag, een afname
’s ochtends geniet daarom de voorkeur.
Wanneer de arts specifiek nuchtere bloedafname wil, zal deze u daarop
wijzen. In dat geval dient het vasten in acht genomen te worden.
Contacteer bij vragen het secretariaat van het laboratorium via 056/ 62 33 51.

Verloop van de bloedafname
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•

Bij binnenkomst in het priklokaal, zal de verpleegkundige u vragen om
naam en geboortedatum te vermelden. Dit wordt nagevraagd om uw
identiteit te controleren.

•

U kunt plaatsnemen in de daartoe voorziene stoel

•

Indien u bloedverdunners inneemt, kan u dit best nu reeds melden 		
aan de bloedprikker.

•

De bloedafname wordt op een volkomen veilige en gestandaardiseerde
wijze uitgevoerd. Met een steriele naald nemen we bloed af uit uw ont
smette elleboogholte of hand. Door middel van een vacuümsysteem 		
worden één of meerdere buisjes met bloed gevuld.

•

De verpleegkundigen en medisch labotoriumtechnologen hebben een
specifieke opleiding genoten om bloed te prikken, en zijn hierin ervaren.

•

Om nabloeding te voorkomen wordt aangeraden het wondje nog enige
minuten na het prikken, af te drukken. Dit voorkomt een blauwe plek.

•

Na de bloedafname kunt u de normale werkzaamheden hervatten.

•

In sommige gevallen kan het gebeuren dat er na de afname een blauwe plek
ontstaat en dat de plek pijn doet. Binnen een paar dagen zal dit verdwijnen.

•

Heel zelden kan de pijn zijn ontstaan doordat er een zenuw is geraakt in 		
de arm. Als uw arm pijn blijft doen, of u maakt zich zorgen over klachten
na de afname, neem dan contact op met uw behandelende arts voor advies.

Attest
Er kan u een attest bezorgd worden door de bloedprikker, waarop geattesteerd
wordt dat u in de bloedafname aanwezig was op het moment van prikken.
Dit kan relevant zijn voor uw werkgever.

Bloedafname bij kinderen
Bij heel jonge kinderen wordt er meestal op de afdeling pediatrie geprikt.
In enkele gevallen kan deze afname ook in de bloedafname plaatsvinden.
Ouders mogen altijd aanwezig zijn bij de bloedafname. Na de bloedafname
krijgt uw kind een kleine attentie.

Speciale afname
Sommige personen moeten op welbepaalde tijdstippen geprikt worden
en zullen door de bloedprikker binnengeroepen worden. Het is van uiterst
belang dat deze personen op het juiste tijdstip aangeprikt worden.

Urine
•
		

Komt u voor een urine onderzoek? Dan krijgt u van de verpleegkundige
een plastic potje. In de toiletruimte kunt u dit potje vullen met urine.

•
		
		
		
		
		

In sommige gevallen worden bruine plastic flessen meegegeven 		
waarin u thuis gedurende 24 uur alle geproduceerde urine moet 		
verzamelen. De verpleegkundige geeft u de nodige informatie mee
zodat u correct kan verzamelen. Het is mogelijk dat dergelijke bruine
plastic fles met zuur gevuld is. Handel voorzichtig met de fles en de
inhoud en giet het zuur niet weg want het is belangrijk voor de bepaling.
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Ontlasting
•
U krijgt van de arts of verpleegkundige van de bloedafname een
		
plastic potje mee, om thuis te vullen met een kleine hoeveelheid
		 ontlasting.
•
		
		
		

Voor sommige onderzoeken krijgt u een witte emmer mee waarin
u gedurende 24 u alle geproduceerde ontlasting moet verzamelen.
De verpleegkundige geeft u de nodige informatie mee zodat u correct
kan verzamelen.

Analyse tijdsduur
Sommige onderzoeken nemen een paar dagen, weken of soms maanden
(genetische onderzoeken) in beslag, andere onderzoeken zijn binnen het uur
gekend. De bloedprikker kan u hier een indicatie geven van de tijdsduur op
basis van het aanvraagformulier.

Opvragen van uw resultaten
Het resultaat van het laboratoriumonderzoek heeft alleen betekenis in
combinatie met eventueel ander onderzoek. Alle gegevens zijn bekend bij uw
behandelend arts en desgewenst uw huisarts. Hij of zij is degene die daaruit
conclusies kan trekken voor diagnose en behandeling. Daarom wordt het
resultaat van de onderzoeken niet naar u, maar naar uw behandelend arts
gestuurd. De resultaten zijn door de artsen 24u/24u te bevragen aan
het laboratorium, zij kunnen de resultaten meestal rechtstreeks via hun
artsensoftware bekijken. In geval van belangrijke afwijkende resultaten, zal
uw arts zo spoedig mogelijk telefonisch verwittigd worden.
Als u heeft aangegeven bij uw inschrijving dat u bereid bent om tot CoZo
toe te treden, dan worden de resultaten op deze beveiligde portaalsite
ook zichtbaar voor uzelf en aangesloten zorgverleners. Het Collaboratief
Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten,
zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens
uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces.
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Kostprijs
Het laboratorium past de regeling van derdebetaler toe. Afhankelijk van
de totale B-waarde wordt zoals wettelijk vereist, remgeld aangerekend.
Alle biologen zijn geconventioneerd en volgen dus de officiële tarieven.
Als een bepaalde test niet terugbetaald wordt door de verzekeringsinstellingen,
zal uw arts u daarover informeren.
U zal via de post een ereloonnota ontvangen. U krijgt een gedetailleerd
overzicht van wat door uw verzekeringsinstelling wordt betaald en het deel
dat ten uwen laste is. De prijs van de analyses en het bedrag ten laste van
de patiënt zijn vastgelegd door een overeenkomst tussen geneesheren en
ziekenfondsen.

Gebruik lichaamsmateriaal
Na het onderzoek wordt het materiaal gedurende een bepaalde periode
bewaard, voor eventueel bijkomende aanvragen door de behandelende arts.
Na de bewaarperiode wordt het lichaamsmateriaal vernietigd.

Privacy
Het laboratorium hecht veel belang aan de persoonlijke gegevens van de
patiënten. De persoonlijke gegevens die het laboratorium ontvangt via het
aanvraagformulier (mutualiteitsgegevens, artsenregistratie, contactinformatie, …)
worden enkel voor intern beheer gebruikt met name patiëntenadministratie,
rapporten aan aanvragende artsen, tarificatie en facturatie.

Vragen
Hebt u vragen? Aarzel dan niet om de bloedprikker aan te spreken.
Of contacteer het laboratorium via de contactgegevens.

Klachten of opmerkingen
U kunt klachten of opmerkingen best direct bespreken met de betrokken
personen of met het diensthoofd van het laboratorium. Er is ook een
ombudsdienst in het ziekenhuis die u kan contacteren met uw klacht.
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Contact
Secretariaat laboratorium: 056/ 62 33 51
Vragen of opmerkingen kunnen ook via labo@ziekenhuiswaregem.be
Ombudsdienst: 056/ 62 30 04
Meer informatie: www.ziekenhuiswaregem.be
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