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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave  

geen rechten ontlenen.  

© Gelre ziekenhuizen  

www.gelreziekenhuizen.nl 

Bloedonderzoek 
 

Uw huisarts of behandelend arts heeft u gevraagd bloed te laten prikken voor 

onderzoek. 

 

Doel bloedonderzoek  

Met het bloedonderzoek kan de arts: 

 een ziekte vaststellen of uitsluiten;  

 een ziekte volgen;  

 het succes van een behandeling vaststellen;  

 een ziekte helpen voorkomen. 

 

Wat neemt u mee? 

 Altijd: een geldig identificatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) 

 Eventueel: Laboratoriumaanvraagformulier. Wanneer uw huisarts digitaal (via de 

computer) onderzoek heeft aangevraagd heeft u mogelijk geen papieren aanvraag 

gekregen. U kunt dan zonder aanvraagformulier bloed laten prikken. 

 Vooraf: zorg dat u ingeschreven staat bij de Gelre ziekenhuizen. Dit kan bij het 

inschrijfpunt in de centrale hal in één van de ziekenhuislocaties. 

 

Manieren van bloedafname  

 Een prik in de elleboogholte, waarbij door middel van een vacuümsysteem één of 

meerdere buisjes bloed worden afgenomen.  

 Een prik op de bovenkant van de hand. (Deze wijze van afname wordt alleen 

gebruikt wanneer de afname in de elleboogholte onmogelijk is.) 

 Een prik in de vinger met een kleine naald, waarbij druppels bloed worden 

opgevangen in één of meerdere kleine buisjes. (Deze wijze van afname wordt alleen 

gebruikt wanneer de afname in de elleboogholte onmogelijk is.) 

 

Bloedafname bij kinderen 

 

Jonger dan 6 jaar 

Bloedafname bij kinderen tot 6 jaar vindt alleen plaats in het ziekenhuis, het Gelre 

Diagnostisch Centrum te Apeldoorn of polikliniek Lochem. Bij kinderen, vanaf 3 

maanden, is het mogelijk de prikplaats te verdoven met behulp van een zalf. Deze zalf 

(tetracaïnezalf) moet minimaal een half uur inwerken (zie ook de folder ‚Bloedprikken 

bij kinderen‛). 

 

Vanaf 6 jaar  

Vanaf 6 jaar kunnen kinderen ook op een prikpost terecht voor bloedafname. Houd er 

rekening mee dat er dan geen mogelijkheid is voor het verdoven van de prikplaats en er 

zijn geen extra faciliteiten voor jonge patiënten. 
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Uitslag bloedonderzoek  

De uitslagen van het bloedonderzoek gaan naar de aanvragend arts. U kunt daar naar de 

uitslagen informeren. 

 

Wachttijden  

Hoewel wij u graag zo snel mogelijk willen helpen, kan het voorkomen dat u moet 

wachten. Op medische gronden hebben sommige patiënten voorrang (cito aanvraag). Wij 

vragen hiervoor uw begrip. 

 

Wat doen we met lichaamsmateriaal? 

Het afgenomen bloed, maar ook ander lichaamsmateriaal (urine, sperma enz.) wordt 

primair gebruikt voor het verrichten van de aangevraagde onderzoeken. Voor het 

beantwoorden van de oorspronkelijke vraagstelling of het verduidelijken van 

onverwachte bevindingen worden soms extra onderzoeken uitgevoerd. Dit past in het 

geheel in de geest van primair gebruik en is conform afspraken met aanvragers van 

laboratoriumonderzoek. 

Als niet al het lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor verrichten van de aangevraagde 

onderzoeken, wordt dit lichaamsmateriaal, een week na het verkrijgen van de uitslagen 

vernietigd volgens geldende regelgeving. 

 

Nader gebruik lichaamsmateriaal 

Het overgebleven lichaams- of weefselmateriaal kan soms geanonimiseerd gebruikt 

worden voor: 

 wetenschappelijke doeleinden;  

 het verbeteren van onderzoeksmethoden; 

 lesmateriaal voor nieuwe en toekomstige medewerkers. 

In de wet wordt dit 'nader gebruik' genoemd. Dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ 

is alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerd materiaal. Het gebruik van deze 

materialen gebeurt anoniem. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is te achterhalen 

dat het materiaal van u afkomstig is. Wanneer het, bijvoorbeeld in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek, belangrijk is dat uw persoonsgegevens wèl kenbaar blijven, 

wordt altijd uw toestemming gevraagd. 

'Nader gebruik' is alleen door de wet toegestaan bij overgebleven of gearchiveerd 

materiaal. Er wordt dus nooit, zonder uw toestemming, meer materiaal afgenomen dan 

nodig is voor de gevraagde onderzoeken. 

 

Bezwaar maken? 

Heeft u bezwaar tegen het 'nader gebruik' van uw lichaamsmateriaal? Dan kunt u dit 

kenbaar maken: 

 aan de medewerker die lichaamsmateriaal van u afneemt;  

 aan de medewerker aan wie u meegebracht materiaal afgeeft. 

Wanneer u bezwaar heeft wordt het materiaal zodanig gemarkeerd, dat uw 

lichaamsmateriaal niet nader wordt gebruikt. 

 

Vragen of opmerkingen? 

Bel:Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium,tel: (055) 581 1816 (optie 1). 


