Bloedafname bij
kinderen

U ontvangt deze informatie omdat er door de huisarts,
kinderarts of andere hulpverlener is besloten om bloed te laten
afnemen bij uw kind. Deze folder is bedoeld om uw kind, maar
ook u als ouders/verzorgers, hier zo goed mogelijk op voor te
bereiden. In deze folder kunt u lezen wat u en uw kind kunnen
verwachten. Het is niet nodig om een afspraak te maken voor de
bloedafname.

Informatie voor ouders
Wat neemt u mee?
Als u met uw kind komt voor de bloedafname, neemt u het volgende mee:
• het aanvraagformulier van de arts, zodat wij weten welk onderzoek is
aangevraagd;
• de patiëntenpas van uw kind;
• het identiteitsbewijs van uw kind;
• eventueel iets waarmee u uw kind kunt afleiden, zoals een tablet, knuffel
of boekje.
U kunt zich melden bij de polikliniek Bloedafname. Volg daarvoor de
bordjes in het ziekenhuis.
Voorbereiding van uw kind
Het is belangrijk om uw kind voor te bereiden op de bloedafname. Een
goede voorbereiding zorgt voor minder spanning. Als ouders kent u uw
kind het beste. U bent op de hoogte van eerdere bloedafnames, angsten en
fantasieën, taalgebruik etc. Wanneer uw kind wordt voorbereid en weet wat
er gaat gebeuren, kan dit de angst verminderen en kunnen (onrealistische)
fantasieën worden voorkomen en/of weggenomen.
Wij geven u een aantal adviezen, waar u gebruik van kunt maken wanneer u
uw kind gaat voorbereiden:
• Leg uw kind op een rustig moment uit wat er gaat gebeuren en leg uit
waarom de dokter bloed nodig heeft. Dit hoeft niet tot in de details.
Een voorbeeld kan zijn: “De dokter heeft wat bloed van je nodig om te
onderzoeken waarom je niet lekker bent.”

• Probeer niet de nadruk te leggen op nare dingen, maar vertel duidelijk
wat er gaat gebeuren.
• Kies woorden die uw kind goed begrijpt.
• Vraag of uw kind alles goed heeft begrepen. Laat uw kind zo nodig uw
verhaal navertellen.
• Als uw kind het fijn vindt, kan hij/zij de bloedafname kaart invullen die aan
het einde van deze folder te vinden is. Daarop kan uw kind aangeven wat
hij/zij prettig zou vinden tijdens de bloedafname en wat de medewerkers
over uw kind zouden moeten weten.
Begeleiding van uw kind
Voor uw kind is het belangrijk dat er iemand bij is tijdens de bloedafname.
Het beste is als dit iemand is die uw kind vertrouwt. Dit creëert een veilige
omgeving. U kunt uw kind eventueel geruststellen of afleiden door een
filmpje te laten zien, een muziekje te laten luisteren, speelgoed mee te
nemen of een verhaaltje te vertellen.
De medewerkers van de polikliniek Bloedafname zullen uw kind en u
duidelijk vertellen wat er gaat gebeuren. Beloof uw kind niet dat er maar
één keer bloed afgenomen gaat worden, omdat dit niet zeker is. We hopen
dit uiteraard wel.
Sommige kinderen vinden het fijn om te kijken naar de bloedafname. Voor
uw kind kan dit een manier zijn om de controle deels terug te krijgen.
De uitslag van het onderzoek
We sturen de uitslag van het onderzoek naar de arts die het onderzoek
heeft aangevraagd.
Vervelende ervaring?
Heeft uw kind eerder een vervelende ervaring gehad met de bloedafname
of is uw kind erg bang? U kunt dit van tevoren bij de balie aangeven, wij
zullen hier dan rekening mee houden. U kunt hiervoor ook, in overleg
met de kinderarts, een afspraak maken bij de medisch-pedagogisch
zorgverlener van uw HMC-locatie.

Onderstaande tips zijn nuttig als uw kind de bloedafname eng vindt:
• Komt u bij voorkeur na 08.00 uur en voor 16.00 uur, dit in verband met de
personele bezetting.
• U kunt in overleg met de (kinder-)arts de zogenoemde toverzalf (Emla)
krijgen. Dit is een verdovende zalf waardoor uw kind minder van de
afname zal voelen. Deze zalf heeft een inwerktijd van één uur. Op de
Bloedafname is ook de bananenspray aanwezig. Dit is een verdovende
spray die een zeer korte inwerktijd heeft, maar minder effectief is dan
Emla crème.
• Bespreek na de bloedafname met uw kind hoe hij/zij het heeft ervaren.
Dit helpt bij een eventuele volgende keer. Bij jonge kinderen kunt u
de verwerking in spelvorm aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door de
bloedafname met een knuffel na te spelen.

Informatie voor kinderen
De bloedafname
De dokter wil bloed van jou laten onderzoeken. Als er een klein beetje bloed
nodig is, halen ze bloed uit je vinger. Als er wat meer bloed nodig is, halen
ze bloed uit je arm.
Hoe gaat het in zijn werk?
Bloed uit je arm:
Als je het fijn vindt, mag je tijdens de bloedafname bij één van je ouders op
schoot te zitten. Je krijgt een strakke band om je bovenarm. Zo kunnen wij
jouw lijntjes, die noemen we aderen, goed zien en voelen.
Daarna maken we je arm schoon met een vochtig gaasje. Dit kan een
beetje koud aanvoelen. Belangrijk is dat je een vuist maakt en je arm goed
stilhoudt. Je zult merken dat je minder van de bloedafname zult merken als
jij met iets anders bezig bent. Als je wilt kijken, mag dat natuurlijk ook.
De medewerker van de Bloedafname sluit de buisjes aan en daar kan het
bloed zo in lopen. Zonder dat jij er iets voor hoeft te doen! Als het klaar is,
krijg je er een pleister op geplakt.
Bloed uit je vinger:
Als je het fijn vindt, mag je tijdens de bloedafname bij één van je ouders
op schoot te zitten. De medewerker van de Bloedafname gaat eerst voelen
of je vinger warm genoeg is. Soms moet je vinger nog even opgewarmd
worden met een warme handschoen. Als je vinger warm is, loopt het bloed
namelijk gemakkelijker in het buisje.
Daarna wordt je vinger schoongemaakt met een vochtig gaasje en krijg
je er een crème op. Je zult merken dat je minder van de bloedafname
zult merken als jij met iets anders bezig bent. Als je wilt kijken, mag dat
natuurlijk ook. De druppeltjes bloed die uit jouw vinger komen, vangen wij
op in speciale buisjes. Soms moeten we een beetje knijpen in je vinger. Als
de buisjes vol zitten, krijg je een pleister op je vinger. Dan ben je klaar!

Tips
• Neem iemand mee waar je je fijn bij voelt.
• Als je het fijn vindt, kun je de bloedafname kaart invullen die je aan het
einde van deze folder vindt. Daarop kun je aangeven wat je prettig zou
vinden tijdens de bloedafname en wat de medewerkers over jou zouden
moeten weten.
• Neem iets mee om je af te leiden, bijvoorbeeld: een muziekje, filmpje, boek
of tablet. Als je wilt kijken tijdens de bloedafname, dan mag dat ook.
• Vertel het aan ons of de persoon die je hebt meegenomen als je het
spannend vindt. Dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Vragen?
Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kun je die altijd stellen
aan de dokter of aan de assistente. Je ouders kunnen ook contact opnemen
met het laboratorium via onderstaande telefoonnummers:
• HMC Antoniushove: 088 979 25 11
• HMC Bronovo:
088 979 41 89
• HMC Westeinde:
088 979 25 11

Mijn naam is:
Ik ben jarig op:
Dit moeten jullie van mij weten:

Ik vind dit leuk om te doen:

Mijn dokter is/mijn dokters zijn:
Ik wil het graag zo:
Ik wil zitten / liggen / op schoot
Ik wil kijken / niet kijken wanneer ze bloed afnemen
Liever in mijn linkerarm / rechterarm
Als ze bloed af gaan nemen dan:
Wil ik graag dat de medewerker wel / niet stap voor stap uitlegt wat er gaat
gebeuren
Wil ik dat …………………………………. bij mij is
Zou ik het fijn vinden als de medewerker:
Papa / mama kan mij het beste helpen door:
Als afleiding wil ik graag:
Doe ik graag zelf:

Mijn tekening:

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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