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Zelf bloed afnemen voor de HbA1C bepaling, patiënteninformatie

Uw arts heeft bij u een HbA1C bepaling aangevraagd en u heeft besloten de bloedafname 
zelf te doen. 

Voorbereiding 
De bloedafname moet voorafgaande aan een werkdag plaatsvinden; dus niet afnemen 
op vrijdag en zaterdag of vóór een feestdag. Voor het inleveren van het materiaal zie bij 
afsluiting.
.
Benodigdheden:
 EDTA cupje: Becton Dickinson Microtainer: paarse dop nr. 365975
 Prikker: Becton Dickinson Microtainer : Contact-Activated Lancet Pleister
 Depper
 Geprint etiket met naam en geboortedatum 
 Blauwe verzendenvelop van het LangeLand ziekenhuis met daarin een blister, 

absorptiemateriaal, safetybag, adresseringskaart met antwoordnummer van het 
LangeLand ziekenhuis.

Verloop
Leg alle benodigdheden op tafel.
Schrijf op het meegeleverde etiket de afnamedatum en afnametijd. 
Was uw handen met water en zeep of gebruik handendesinfectans. Zorg dat uw handen 
goed droog zijn voordat u met de afname begint.
Neem plaats aan tafel.
U kunt uw handen en vingertoppen goed tegen elkaar wrijven om zo de bloedsomloop te 
stimuleren.

Prikken doet u als volgt:
 Verwijder het paarse dopje van het cupje en leg het op tafel.
 Het cupje dient minimaal tot het streepje 250 gevuld te worden en maximaal tot 500.
 Verwijder met een draaibeweging het dunne gedeelte van de prikker.
 Pak de prikker met duim en middelvinger in de uitsparing vast.
 Houd uw andere hand met de handpalm naar boven.
 Zet de punt van de prikker op de zijkant van de vingertop (van de ring- of 

middelvinger. Prik niet in de wijsvinger. (Zie afbeelding) 

 Druk met uw wijsvinger op de bovenkant van de prikker, de prikker maakt nu een 
klein gaatje in de vinger.

 Leg de prikker weg.
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 Veeg de eerste druppel bloed met de depper weg.
 Pak het cupje en plaats deze met de hoge kant tegen de druppel bloed 
 (zie afbeelding 1 op blz 3). Vul met een schepbeweging het cupje.
 Zo nodig de vinger iets stuwen door zachtjes met uw duim een strijk beweging naar 

de vingertop te maken. Houd met uw andere hand het cupje tegen de druppel bloed 
en vang deze op.

 Het cupje moet tijdens de bloedafname van tijd tot tijd licht gekanteld te worden, 
zodat het bloed goed mengt met de antistollingsmiddel wat in het cupje zit. 

 Vervolgens sluit u met het paarse dopje het cupje af. (zie afbeelding 2, op blz 3).
 Zwenk nu het cupje 10 x voorzichtig om niet schudden (zie afbeelding 3, op blz 3). 
 Wikkel het etiket met uw gegevens om het cupje heen.
 Plak eventueel een pleister op het ontstane wondje.
 De prikker is na het prikken ingesloten en levert geen gevaar voor derden. Het kan 

met het overige gebruikte materiaal bij het huishoudelijk afval weggegooid worden. 

Afsluiting 
 Verpak het cupje in de blister met absorptiemateriaal en plaats de blister in de 

safetybag.
 Plak de safetybag dicht door de witte afdekstrip te verwijderen en vervolgens de voor- 

en achterzijde goed aan te drukken.
 Vouw het aanvraagformulier met de uw naam en adresgegevens van de patiënt en 

arts naar binnen en wikkel het om de safetybag.
 Doe de safetybag in een blauwe verzendenvelop. 
 Voor adressering plaatst u het adresseringskaartje achter het venster in het daarvoor 

bestemde vakje in de verzendenvelop.
 U kunt verzendenvelop in de brievenbus bij u in de buurt doen. 
 Indien u het materiaal bij de bloedafname, route 12, in het LangeLand ziekenhuis wilt 

inleveren, dient u telefonisch een afspraak te maken. De administratie van de 
bloedafname is op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 uur en 16:30 uur op 
telefoonnummer 079-3462572, keuze 1 Afspraak maken.

Tot slot
Indien de bloedafname niet lukt kunt u bellen met de administratie van de bloedafname om 
een afspraak te maken om bloed af te laten nemen in het Lange Land ziekenhuis of op een 
externe bloedafnamelocatie. 
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