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Aderlating, patiënten informatie 

Inleiding 
Uw behandelend arts heeft u naar het laboratorium verwezen om een aderlating te laten  
verrichten. Hierbij wordt een halve liter bloed afgenomen om het ijzergehalte in uw bloed en/of het 
aantal rode bloedcellen te verlagen. In deze patiënteninformatie leest u meer over deze 
behandeling. 
 

Waarom een aderlating? 
Een aderlating is bedoeld om het overtollige ijzer en/of het teveel aan rode bloedcellen te 
verwijderen. Dit is alleen nodig als uw lichaam die balans zelf niet goed reguleert. Dat kan zo zijn bij 
de ziekte “hemochromatose” of “polycytemia vera”. Bij de ziekte hemochromatose haalt het 
lichaam meer ijzer uit de voeding dan nodig is. Het lichaam stapelt het ijzer op in gewrichten, 
alvleesklier, huid, hart en schildklier. Dit kan tot orgaanbeschadigingen leiden.   
Om de ijzerstapeling te verminderen of zelfs te voorkomen kan het nodig zijn om regelmatig 
aderlatingen bij u uit te voeren. Bij een aderlating wordt een halve liter bloed bij u afgenomen. De 
aderlating zorgt ervoor dat er bloed en ijzer wordt afgevoerd. Uw lichaam reageert hierop en gaat 
weer bloed aanmaken waar ijzer voor nodig is en zal hiervoor het opgeslagen ijzer in uw organen 
gaan gebruiken. De ziekte zorgt er echter voor dat er gedurende de tijd toch weer teveel ijzer wordt 
opgeslagen. Regelmatige aderlatingen zorgen er uiteindelijk voor dat het ijzergehalte in uw bloed 
gaat zakken.  
Hoe vaak dit nodig is, verschilt per persoon. Dit wordt bepaald door regelmatig uw bloed te 
onderzoeken.   De frequentie van de aderlatingen wordt op basis van het laboratoriumonderzoek 
door uw arts bepaald.   
Uw arts informeert u hierover. 
 
Voorbereiding 
 Afspraak 
Voor een aderlating dient u een afspraak te maken bij de bloedafnamepoli in het LangeLand 
ziekenhuis Dit kan telefonisch op 079-346 25 72 of aan de balie van de bloedafnamepoli, route 12. 
De datum en het tijdstip van de afspraak kunt u hieronder noteren. Mocht u onverhoopt 
verhinderd zijn op de dag van het onderzoek, wilt u dit dan via hetzelfde telefoonnummer 
doorgeven? 
 
Het onderzoek is op …………………………………………… om ………… uur op de bloedafnamepoli, route 12 

in het LangeLand ziekenhuis.  
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Patiëntvoorbereiding 
 Het is belangrijk dat u voor de afspraak goed gegeten en gedronken heeft. Dit kan de 
bijverschijnselen van de aderlating mogelijk voorkomen. Sommige mensen worden wat duizelig of 
licht in het hoofd door de behandeling. Dit kan gebeuren door de combinatie van nervositeit, de 
hoeveelheid bloed die wordt afgenomen en een lege maag.  
Daarom raden wij u aan om in ieder geval iets te eten voor de behandeling en een paar glazen 
vocht extra te drinken. Neem ook wat te eten mee voor na de aderlating. Duur van de behandeling 
is ongeveer een half uur. 
 
  

De behandeling 
Op de afgesproken dag/tijd komt u naar de poli bloedafname (route 12) in het LangeLand 
ziekenhuis.  Op het nummerautomaat in de wachtruimte drukt u op de keuze "U heeft een 
afspraak" en neemt u plaats in de wachtruimte.   
De aderlating vindt plaats in een prikstoel in een van de prikruimtes en wordt uitgevoerd door een 
medewerker van de bloedafname. Het bloed wordt afgenomen met een naald die door middel van 
een slangetje verbonden is met een aderlatingzak. Hier wordt het bloed in opgevangen. Het bloed 
dat bij u wordt afgenomen wordt na afloop vernietigd. 
Na het afnemen van het bloed wordt de insteekopening met een verbandje verbonden.  
U krijgt iets te drinken aangeboden. 
 
 Na afloop 
U kunt weer naar huis als u zich goed voelt. U kunt zich na de aderlating wat duizelig voelen. Dit 
komt doordat de bloeddruk tijdelijk iets kan dalen door het bloedverlies. Zweten of moeheid kan 
ook voorkomen. Bespreek met de bloedafnamemedewerker hoe u zich voelt. Zodra u zich weer 
goed voelt mag u naar huis.  
Het verbandje om uw arm kunt u thuis weer verwijderen. Als u bloedverdunners gebruikt raden we 
aan het verband langer te laten zitten. Afhankelijk van hoe u zich voelt, doet u het de eerste uren 
na de behandeling rustig aan. Bij de eerste behandeling raden wij u aan om iemand mee te nemen 
die u naar huis kan brengen. 
 
Tot slot 
Heeft u na het lezen van deze patiënteninformatie nog vragen? Of bent u na de aderlating ongerust 
ergens over? Neem dan contact op met uw behandelaar. 
 
 


