
 
 

Uitvoeren van een veneuze 
bloedafname 

VPPZ-VPROC4-0276, 3.0 pagina 1 van 4 

  

De enige officiële versie van dit document is de versie beschikbaar in ZOLnet 
 
 

Uitvoeren van een veneuze bloedafname 
 
Document type: Procedure / PROC Document subtype: . 
Doelgroep: Verpleegkundigen Subdoelgroep: . 
Auteur: Lore Vanlangenakker Keurder: Joris Penders; Sanne Thijs 
Geldig van: 09/11/2018 Geldig tot: 08/11/2021 
Document-nr: VPPZ-VPROC4-0276 Versie-nr: 3.0 
Campus: Alle   

 

1. Doelstelling 
Correcte afname van een veneus bloedstaal met aandacht voor het voorkomen van 
prikaccidenten, de preventie van overdracht van bloedgerelateerde infecties en het beperken van 
de invloed van pre-analytische variabelen.  
 

2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 B2-handeling: verpleegkundige handeling waarvoor er wel en voorschrift van een arts vereist is.  
 

3. Definities/Begripsomschrijvingen 
Een veneuze bloedafname is de afname van bloed uit een ader of vene voor bloedonderzoek.  
 

4. Inhoud 
 

4.1. Indicaties 
Voorschrift van de arts 
 

4.2. Contra-indicaties 
Eigen initiatief van de verpleegkundige 
 

4.3. Benodigdheden 
• Niet-steriele handschoenen (indien nodig, zie punt 4.4.3.) 
• Aanvraagformulier met patiëntenetiket of loopbrief met labo-etiket afgedrukt uit HiX 
• Etiketten voor op de tubes (patiëntenetiketten of labo-etiketten tezamen afgedrukt met 

de loopbrief uit HiX) 
• Niet-geëtiketteerde bloedtubes, overeenkomstig de gevraagde analyses 
• Zipperzakje 
• Knelband 
• Vacuüm naaldhouder 
• Naald  
• Alcoholisch ontsmettingsmiddel 
• Niet-steriele kompressen 
• Pleister 
• Naaldcontainer 

 
4.4. Aandachtspunten 

 
4.4.1. Vóór procedure: 

• Laat patiënt liggen of zitten, nooit rechtstaand bloed afnemen. 
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• Voer een actieve patiëntidentificatie uit (vraag aan patiënt naam, voornaam en 
geboortedatum) en controleer de gegevens op het identificatiebandje (indien 
aanwezig volgens policy patiëntidentificatie), het aanvraagformulier/loopbrief en de 
etiketten voor op de tubes. 

• Neem nooit bloed af voor analyse via een perifeer veneuze katheter 
• Prik patiënten die bv. een mastectomie hebben ondergaan of hemipleeg zijn, 

steeds aan de gezonde kant. 
• Vermijd een bloedafname in de nabijheid van een aangelegd infuus, hematoom, 

brandwonden, oedeem, littekenvorming, lymfe-oedeem, infectiehaarden, … 
• Laat patiënt niet pompen (de vuist open en sluiten). Een vuist maken volstaat. 

 
4.4.2. Na procedure: 

• Alle tubes worden geïdentificeerd aan bed van de patiënt, vlak na bloedafname. 
• Plooi de arm niet tijdens het afdrukken van de punctieplaats. 
• Om de kwaliteit van het laboratoriumresultaat te waarborgen, mag de tijd tussen 

afname van het staal en de analyse van het staal best niet meer dan 2 uren 
bedragen. 
 

4.4.3. Dragen van handschoenen:  
Het dragen van handschoenen bij het uitvoeren van een bloedafname wordt ten alle tijden 
sterk aanbevolen en is verplicht in volgende indicaties: 

• Moeilijk te prikken patiënt 
• Niet coöperatieve patiënt 
• Medewerker die bloedafname uitvoert in opleiding 

 
4.5. Werkwijze 

• Klik naald in naaldhouder en leg alle materiaal en bloedtubes binnen handbereik. 
• Pas handhygiëne toe.  
• Leg knelband ongeveer 10 cm boven punctieplaats aan (knelband niet langer dan 1 

minuut aangetrokken houden voor de punctie zelf). 
• Laat patiënt een vuist maken, NIET pompen. 
• Zoek een palpeerbare vene en ontsmet de prikplaats (in concentrische cirkels van 

centraal naar perifeer of van boven naar beneden). 
• Laat ontsmettingsmiddel 30 seconden opdrogen. 
• Trek niet-steriele handschoenen aan (indien nodig, zie punt 4.4.3). 
• Fixeer de vena door de huid aan te spannen enkele cm onder de prikplaats. 
• Breng de naald in de vene met de opening van de naald naar boven. 
• Breng de eerste buis in de naaldhouder (respecteer buisvolgorde: zie figuur). 
• Vraag de patiënt de hand terug open te doen (indien er een vuist werd gemaakt). 
• Maak de knelband los. 
• Zwenk (of meng) elke tube na afname (zie figuur), NIET schudden. 
• Neem de naald uit de vene en druk punctieplaats af met kompres. 
• Verwijder de naald ONMIDDELLIJK  in de naaldcontainer, NOOIT recappen. 
• Kleef een pleister over de punctieplaats. 
• Verwijder de handschoenen (indien nodig, zie punt 4.4.3.) en pas handhygiëne toe. 
• Identificeer onmiddellijk na bloedafname bij patiënt alle tubes met de juiste 

etiketten. 
• Noteer initialen, datum en uur van bloedafname op het aanvraagformulier/loopbrief. 
• Steek aanvraagformulier/loopbrief en geïdentificeerde tubes onmiddellijk in 

zipperzakje. 
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• Bezorg het zipperzakje met aanvraagformulier/loopbrief en tubes aan labo klinische 
biologie. 

• Pas handhygiëne toe. 
 

 
 

4.6. Complicaties 
• Dichtklappen van fragiele venen onder invloed van het vacuümsysteem bij kinderen, 

ernstige zieke of bejaarde patiënten 
• Hematoom bij perforatie van de vene of onvoldoende afdrukken van de 

punctieplaats 
• Nabloeden 
• Syncope 
• Perforatie van de vene met beschadiging van zenuwweefstel door onvoldoende 

beheersing van de techniek 
• Accidenteel aanprikken van een arterie 

 
5. Referenties 

/ 
 
6. Bijlagen/verwijzingen/synoniemen 

• Analyses Klinische Biologie: Labogids 
• Policy patiëntidentificatie 

 
7. Revisie overzicht 

 

03-10-2018 Toevoegen van punt 4.4.3. (dragen van handschoenen) 
met bijhorende aanpassingen in procedure.  

L. Vanlangenakker 

17-07-2018 Revisie document met volgende aanpassingen: L. Vanlangenakker 

https://zolnet.zol.be/sites/divisies/D7/MedDiagn/LabKlinBiologie/Paginas/Labogids.aspx
https://sharepoint.zol.be/ZOLdoc1/VPKenParamedischDepartement/OrganisatorischeProcedures/Lists/Document%20Library/Pati%C3%ABntenidentificatie.docx


 
 

Uitvoeren van een veneuze 
bloedafname 

VPPZ-VPROC4-0276, 3.0 pagina 4 van 4 

  

De enige officiële versie van dit document is de versie beschikbaar in ZOLnet 
 
 

- Punt 2: concretiseren naar B2-handeling 
- Punt 4.5: aanpassingen wijze van handhygiëne 
- Aanpassen conform met EPD 
- Nieuwe figuur volgorde van bloedafname en 

aantal keren mengen 
- Nieuwe link naar Labogids 

20-10-2014 Creatie document C. Vandereycken 
 

 


