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Beste ouder(s),

Deze brochure geeft u meer 
informatie over een bloedname 
bij uw kindje en tracht op een 
aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en de verpleegkundigen zijn 
steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Een bloedname
1.1  Hoe gaat dit in zijn werk?
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01 EEN BLOEDNAME

De dokter heeft beslist dat er 
bij uw kind bloed moet worden 
afgenomen.

Met een bloedname gaat de dok-
ter controleren of er aanwijzingen 
zijn in het bloed waarom uw kind 
ziek is.

1.1 Hoe gaat dit in zijn 
werk?
Je kind mag op de onderzoeksta-
fel gaan liggen.
De verpleegkundige doet een 
soort armband rond de arm. Deze 
wordt strak aangetrokken zodat 
de ader waarin geprikt zal wor-
den, zichtbaar wordt.
Eerst wordt de hand/arm ontsmet.

• De verpleegkundige neemt nu 
een naaldje waarmee ze een 
prikje in de hand/arm geeft.

• Er zal afleiding gebruikt wor-
den om het kind zo stil moge-
lijk te houden.

• Dit vergemakkelijkt het prik-
ken. U als ouder kan hier zeker 
bij helpen.

• Het bloed wordt opgevangen 
in kleine buisjes. Die brengen 
we naar het labo waar het 
bloed onderzocht zal worden.

• Het naaldje mag weer uit 
het handje of de arm. Op de 
insteekplaats wordt nog even 
een doekje gehouden zodat 
het bloeden stopt.

• Een plakkertje erop en klaar is 
kees.

• Naaldje weg, traantje weg en 
een welverdiend cadeautje 
kiezen!!!

1.2 Mediclowns
Het ZOL werkt samen met de 
Mediclowns. Op geregelde tijd-
stippen komen de clowns op de 
verpleegafdeling Pediatrie langs 
om een glimlach op de gezichtjes 
van de kinderen te toveren. Meer 
info over hun werking vind je op 
www.mediclowns.be.

http://www.mediclowns.be


www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be
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