Kindergeneeskunde

Bloedprikken bij kinderen
Binnenkort moet uw kind bloed laten prikken voor nader onderzoek. In deze folder leest u wat uw kind kan verwachten bij het prikken en hoe u uw kind het beste
kunt voorbereiden.

Kinderprikdienst
Een aantal medewerkers van het laboratorium zijn speciaal opgeleid om bloed af
te nemen bij kinderen van 0-4 jaar. De kinderprikdienst zit alleen op de hoofdlocatie in ‘s Hertogenbosch. Hier is ook een speciale kinderprikkamer. We adviseren u
om van deze dienst gebruik te maken.

Hoe bereidt u uw kind voor?
Vertel uw kind rustig wat er gaat gebeuren. Uw kind is minder angstig als u eerlijk
vertelt wat het kan verwachten. Het mag best weten dat de prik pijn zal doen.
Deze pijn gaat gelukkig snel weer over, maar uw kind mag best even huilen.
Op de kinderwebsite www.halloziekenhuis.nl vindt u een speciale voorlichtingsfilm
over bloedprikken bij kinderen. In deze film vertellen kinderen hoe het bloedprikken gaat. U kunt deze film samen met uw kind kijken als voorbereiding op de
bloedafname.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl

(KIN-732, uitgave februari 2016)

Controleert u voor dat u naar het ziekenhuis komt de gegevens op de patiëntenpas.
Als deze niet meer kloppen of u heeft nog geen patiëntenpas? Laat dan een nieuw
patiëntenpas met de juiste gegevens maken. Legitimatie en verzekeringsbewijs zijn
altijd verplicht. Let op: het maken van een nieuwe patientenpas kan alleen op één van
de hoofdlocaties; dus niet bij de prikposten.
U meldt zich met uw verzekeringsbewijs, legitimatie, patiëntenpas en het aanvraagformulier van de arts bij de polikliniek Bloedafname. De baliemedewerker vraagt naar
de naam en geboortedatum van uw kind. Hij/zij verwerkt de gegevens in het laboratorium informatie systeem. Voor de veiligheid van uw kind is een juiste identificatie
belangrijk! Er mag geen twijfel bestaan over de juiste identificatie: verwisseling van
laboratoriumuitslagen kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de behandeling. Bij de
bloedafname vragen we, ter controle, opnieuw de naam en geboortedatum van uw
kind.

Hoe verloopt het bloedprikken?
De laboratoriummedewerker vertelt van tevoren waar uw kind wordt geprikt. Meestal
is dit in de arm; soms in de vinger. Als uw kind in de arm wordt geprikt, dan krijgt uw
kind een elastische band (stuwband) om de arm. Na de prik plakken we een pleister
op het wondje.

Praktische tips
Wanneer uw kind beter ontspannen is dan voelt het minder pijn. In de meeste gevallen kan uw kind tijdens het prikken bij u op schoot zitten. Een baby kunt u laten zuigen
op een speen, strelen of op schoot nemen. Bij een peuter of kleuter kunt u zijn knuffel
mee laten doen. Ook kunt u zijn aandacht afleiden door een verhaaltje te vertellen of
een prentenboek te bekijken. Een schoolkind kunt u afleiden door het oplossen van
raadsels of het vertellen van een verhaaltje. Ook is er in de kinderprikkamer zelf veel
afleiding voor de kinderen. Zo zijn er leuke filmpjes te zien.

Wat gebeurt er na de prik?
Praat met uw kind nog even na over het prikken. Hoe ging het? Deed het veel pijn?
Zo helpt u uw kind het beste om een (vervelende) ervaring te verwerken. Door het
uitspreken van uw vertrouwen dat het bij de volgende keer prikken weer goed of nog
beter zal gaan steunt u het kind.

Hoe krijgt u de uitslag?
Het bloed van uw kind wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag van het onderzoek wordt naar de aanvragend arts verzonden; deze bespreekt de resultaten met
u. Het is niet mogelijk om zelf uitslagen bij het laboratorium op te vragen.

Privacy
De persoons- en uitslaggegevens van uw kind worden geregistreerd in het laboratorium informatie systeem. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat voldoet
aan wettelijke eisen. Laboratoriumgegevens geven we alleen door aan de aanvragend
arts. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumuitslagen
uit. Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u dit, voordat de bloedafname plaats vindt,
kenbaar maken aan het laboratorium.
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Kwaliteit
Het laboratorium Klinische Chemie en Hematologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
is geaccrediteerd volgens de NEN-EN-ISO15189:2012. Dit is een internationale
norm voor medische laboratoria die aangeeft dat de laboratoriumdiagnostiek van
goede kwaliteit is, professioneel wordt uitgevoerd en aantoonbaar gericht is op continue verbetering.

Heeft u nog vragen?
Dan belt u naar het Laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie: telefoonnummer: (073) 553 36 99. Kijkt u ook eens op onze website: www.jbz.nl
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