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Inleiding 
U bent bij de dokter geweest en komt nu bij ons voor een 
bloedonderzoek. Met een bloedonderzoek kan de oorzaak van 
lichamelijke klachten worden onderzocht. We stellen dan vast of u een 
bepaalde ziekte heeft. Het onderzoek kan ook duidelijkheid geven over 
het effect van een behandeling en het verloop van een ziekte. Maar een 
bloedonderzoek kan ook nodig zijn als u niet ziek bent, bijvoorbeeld om 
te bepalen of u risico loopt om een bepaalde ziekte in de toekomst te 
krijgen. Met de uitkomsten kunt u samen met de arts bepalen of en 
welke behandeling nodig is. 
 
Bloedafname 
Wij werken zeer nauwkeurig. Om het onderzoek zo goed mogelijk te 
laten verlopen, is het belangrijk dat het bloed veilig en op de juiste 
manier wordt afgenomen. Daarom mag niet iedereen bloed bij u 
afnemen.  
Wij gebruiken telkens nieuwe naalden en buizen. Het bloed wordt voor 
elk onderzoek in een aparte buis opgevangen. Deze buisjes worden aan 
uw persoonsgegevens gekoppeld, zodat altijd duidelijk is dat het om uw 
bloed gaat. Wij controleren dit volgens strikte regels. 
 
Nuchter 
In sommige gevallen moet u nuchter zijn voor het bloedprikken. Dit 
betekent in het geval van bloedafname dat u op de avond voor de 
bloedafname vanaf 22.00 uur niets meer mag eten. U mag geen koffie 
drinken, maar wel water of thee zonder suiker. U mag roken. 
 
Gezond of ziek 

Bloed bevat bloedcellen en vervoert voedingsstoffen, bouwstoffen en 
afvalproducten. De samenstelling van bloed is een afspiegeling van hoe 
gezond uw organen zijn. Toch kan bloedonderzoek niet in alle gevallen 
duidelijk maken of iemand gezond is of ziek.  
Bij veel ziekten geeft van de honderden bloedonderzoeken vaak slechts 
één (of enkele) een afwijkend resultaat. En bij sommige ziekten is bij 
bloedonderzoek zelfs géén afwijkingen te zien. Het is dus niet zinvol om 
‘zomaar’ een bloedonderzoek te laten doen. Uw arts kent u en uw 

eventuele ziektegeschiedenis. Het is dus uw arts die, eventueel in overleg 
met de afdeling, beslist welke van de vele onderzoeken bij u zinvol zijn. 
 



Privacy 

Wij registreren de gegevens van het onderzoek in onze computer. Hierop 
is een privacyreglement van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke 
eisen. Wij mogen uw laboratoriumgegevens alleen beschikbaar stellen 
aan de artsen die betrokken zijn bij uw behandeling. 
Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw 
laboratoriumuitslagen uit. Of uw apotheker wordt geïnformeerd als uw 
nier zeer slecht functioneert, omdat dit van invloed kan zijn op uw 
medicatie. 
Wilt u beslist niet dat iemand anders dan uw behandelaar uw gegevens 
onder ogen krijgt? Geef dit dan voor het bloedprikken aan. 
Meer informatie over het omgaan met uw gegevens vindt u in de folder 
‘Welkom in het ziekenhuis. Uw privacy, rechten en plichten’, verkrijgbaar 

bij het Patiënten Service Bureau.  
 

Uitslag van het onderzoek 

De uitslag van het onderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met 
uw ziektegeschiedenis en de resultaten uit eventueel ander onderzoek. Al 
deze gegevens zijn bekend bij uw arts. Uw arts kan, indien nodig, advies 
vragen aan een medewerker van het ziekenhuis. Uw arts trekt hieruit de 
conclusies voor diagnose en behandeling. Daarom geven wij de uitslagen 
niet door aan u, maar aan uw arts. Hij of zij bespreekt de uitslag 
vervolgens met u. 
 
Restmateriaal 

Na het onderzoek blijft zogenaamd restmateriaal over. Heeft u bezwaar 
tegen het gebruik van dat restmateriaal voor wetenschappelijk 
onderzoek? Laat het ons dan weten. Het materiaal mag dan niet verder 
gebruikt worden. De onderzoeker kan uw restmateriaal voor ander 
onderzoek gebruiken als u hier geen bezwaar tegen heeft. Dit gebeurt 
altijd anoniem.  
 
Openingstijden bloedafname 

De locaties en openingstijden kunt u vinden op www.franciscus.nl. 
 
Vragen? 
Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neem dan contact 
met ons op via telefoonnummer: 010-893 00 00. U kunt bij dit 
telefoonnummer geen uitslagen opvragen. Zoals hierboven aangegeven 
worden deze alleen aan de aanvragende arts verstrekt. 
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