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       Inleiding  

Uw arts/verloskundige heeft bij u een test aangevraagd waarbij meerdere keren op een dag 

bloed afgenomen moet worden en u heeft besloten de bloedafname zelf te doen.   

Voor deze test moet u 4x bloed afnemen via een vingerprik - nuchter en na elke maaltijd - 

voor de bepaling van glucose in uw bloed.  

De test vindt als volgt plaats:  

 De eerste prik: nuchter, ‘s ochtends na het opstaan, voordat u iets heeft 

gegeten/gedronken. 

 Daarna kunt u ontbijten, na het beëindigen van het ontbijt niets meer eten en/of 

drinken, ook geen kauwgom. 

 De tweede prik: een uur na het beëindigen van het ontbijt. 

 Hierna mag u gewoon eten en drinken. 

 U gebruikt de lunch rond 12.00 uur. Na de lunch niets meer eten en/of drinken. 

 De derde prik: een uur na het beëindigen van de lunch. 

 Hierna mag u gewoon eten en drinken. 

 Het avondeten eet u rond 18.00 uur. Na het beëindigen van het avondeten niets meer 

eten en/of drinken 

 De vierde prik: een uur na het beëindigen van het avondeten.  

 

Het laboratorium geeft instructies en levert materiaal om u in staat te stellen dit te doen. Ook 

kan het laboratorium u helpen met de eerste bloedafname, waarna u de volgende afnamen 

thuis zelfstandig kunt uitvoeren. In dat geval gaat u op de dag dat u de test wilt doen nuchter, 

met het aanvraagformulier dat u van uw arts/verloskundige gekregen heeft naar de 

Bloedafname poli, route 12 in het LangeLand Ziekenhuis  

 

Wilt u de test geheel zelfstandig uitvoeren, dan kunt u de dag voor de test het materiaal bij 

het laboratorium ophalen en de test zoals boven beschreven uitvoeren.  

Deze folder is een samenvatting van de mondelinge instructies van de bloedafname 

medewerker en zal u begeleiden door de verschillende stappen van de bloedafname.  

Wij vragen u deze geheel door te lezen.  

 

        Voorbereiding 

De bloedafname moet voorafgaande aan een werkdag plaatsvinden;  dus niet afnemen op 
vrijdag en zaterdag of vóór een feestdag.  
Op de dag van de test moet u nuchter zijn, dat wil zeggen dat u vanaf 22.00 uur de 
voorafgaande avond niet meer mag eten en/of drinken (water mag). Uw medicijnen mag u 
gewoon innemen (met water).  

 

Benodigdheden: 

Deze benodigdheden krijgt u van de medewerker die u de instructies geeft. 

 Prikkertjes roze BD Microtainer REF 366593 

 Cupje(=Microvette) met rietje aan de bovenzijde en sluitdopje aan de onderzijde 

 Watjes of gaasjes 

 Pleisters 

 Blanco etiketjes waarop u uw naam, geboortedatum, afnamedatum en afnametijd  

noteert. 

     Verloop 
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Zorg dat u een afspraak maakt voordat u de materiaal komt inleveren. De afspraak voor de 

afgifte kan gemaakt worden door te bellen naar 079-3462572 optie 1. 

 

U vult eerst het etiket in met de gevraagde gegevens. Schrijf op het  etiket uw naam, 

geboortedatum, afnamedatum en afnametijd. Dit etiket plakt u na afname dwars om het 

cupje. 

Zorg dat u goed zit en alles bij de hand heeft als u zich zelf prikt. 

 

Voordat u over gaat tot de bloedafname, wast u de handen met warm water en droogt u ze 

goed af. Zorg dat u geen handalcohol gebruikt. U kunt uw handen stevig tegen elkaar wrijven 

om zo de bloedsomloop te stimuleren.  

U herhaalt deze procedure na de lunch en na de avondmaaltijd.  

Prikken doet u als volgt: 

- Verwijder met een draaibeweging het dunne gedeelte van de prikker. 

- Pak de prikker met duim en middelvinger in de uitsparing vast. 

- U zet de prikker op de zijkant van de vinger (bij voorkeur ring- of middelvinger) waarin 

u gaat prikken.  

- U drukt met uw wijsvinger op de bovenkant van het prikkertje; het mesje maakt een 

kleine incisie in de vinger. 

- Leg het prikkertje weg. 

- Veeg de eerste druppel bloed weg 

- Pak het gele cupje dat u heeft gekregen en plaats deze met het ‘rietje’ tegen de 

druppel bloed. 

- Het bloed zal naar binnen gezogen worden. Door even met de onderkant van het cupje 

zacht op de tafel te tikken, zal het bloed verder in het cupje vloeien. 

- Zo nodig de vinger iets stuwen. Stuwen doet u door zachtjes met uw duim een 

strijkbeweging naar de vingertop te maken en met uw andere hand het rietje tegen uw 

vingertop te houden. 

- Probeer in ieder geval het cupje minimaal tot het streepje 200 te vullen. 

- Daarna het rietje inclusief gele dopje van het cupje verwijderen. Vervolgens het  

sluitdopje van de onderkant van het cupje afdraaien en hiermee het cupje afsluiten. 

- Het cupje meerdere malen voorzichtig omzwenken, niet schudden. 

- Plak het etiketje met uw gegevens dwars om het cupje.  

- Plak eventueel een pleister op het ontstane wondje. 

- Ruim het materiaal zorgvuldig op zonder gevaar voor u en uw huisgenoten. Het 

prikkertje kan bij het laboratorium ingeleverd worden en het andere materiaal kan bij 

het huishoudelijk afval. 

- Bewaar de cupjes in de koelkast. 

 

De volgende dag brengt u de cupjes met het aanvraagformulier van uw arts/verloskundige  
naar de Bloedafname poli, route 12 van het LangeLand Ziekenhuis. 

Voor de openingstijden verwijzen wij u naar www.langeland.nl/ik wil bloedprikken. Neem een 

nummer ‘afgifte materiaal’  bij het nummerapparaat. 

      

  



  
 

Bloedafname ivm glucose dagcurve: zelfstandig uitvoeren, 
patiënteninformatie  

Publicatie datum 01-09- 2020, versienr 4  Pagina 3 van 3 

 
 
 

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts/verloskundige; u hoeft het 

laboratorium hiervoor niet te bellen.  

 

  Tot slot 

Indien de  bloedafname niet is gelukt, kunt u bellen met het laboratorium om meer  

instructies te krijgen, tel. 079 – 346 25 72, of de bloedafname door de medewerkers van het 

laboratorium uit te laten voeren. 

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand 

telefoonnummer of via info@llz.nl. 
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