Infobrochure

Bloedname

Ziekenhuis Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Telefoon: (089) 50 50 50
Kinderafdeling: (089) 50 63 22
E-mail: info@zmk.be

De dokter heeft beslist dat er bij uw kind bloed moet worden afgenomen.
In deze folder proberen wij u alle informatie te geven over wat dit juist inhoudt.
Indien u nadien nog vragen heeft, kan u deze aan een verpleegkundige stellen.

Waarom dit onderzoek?
Met een bloedname gaat de dokter controleren of er aanwijzingen zijn in het
bloed waarom uw kind ziek is.

Hoe gaat dit in zijn werk
Je kind mag op de onderzoekstafel gaan liggen.
De verpleegkundige doet een soort armband rond de arm. Deze wordt
strak aangetrokken zodat de ader waarin geprikt zal worden, 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 worden om het kind zo stil mogelijk te houden.
Dit vergemakkelijkt het prikken. 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!!!

Welke rol spelen jullie?
Voor uw kind is het een hele geruststelling als mama of papa kort
bij hen blijven staan. U bent dit zeker niet verplicht.
Zeg uw kind dat het heel flink is geweest. Per slot van rekening is
een knuffel van mama of papa nog altijd de beste troost.

Een prikje krijgen is niet zo fijn, maar mama of papa kunnen een hele grote troost zijn!
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Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.
We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over bloedname beantwoordt.

