
Patiëntinformatie

Capillaire bloed-
afname (vingerprik)
voor HbA1c bepaling
Op deze kaart vindt u instructies voor het  
afnemen van bloed ten behoeve van een 
HbA1c bepaling. Voor een betrouwbare  
uitslag is het belangrijk dat u deze  
instructies opvolgt.

Bloed afnemen

1. Was de handen voordat u begint. 

2. Open het cupje met de blauwe dop en haal het kleine glazen rietje uit 
het andere buisje. 

3. Prik in de vinger, veeg de eerste druppel weg, en houd de punt 
van het rietje tegen de bloeddruppel, zodat het rietje zich volzuigt met 
bloed. 

4. Zorg ervoor dat het gehele rietje volledig gevuld is met bloed. 
Indien het rietje niet volledig wordt gevuld zal de verhouding tussen het bloed 
en de vloeistof in het cupje niet juist zijn. Hierdoor kunnen onjuiste resultaten 
worden gerapporteerd. 

5. Stop het gevulde rietje in het cupje en sluit de blauwe dop. Meng zodat 
het bloed oplost in de vloeistof. 

6. Plak één etiket op het cupje en het tweede etiket op het aanvraag- 
formulier. 

7. Vermeld de afnamedatum en –tijd op het formulier. 

Verzenden naar het ziekenhuis

1. Verzend het materiaal zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.

2. Stop het cupje in de kunststof verpakking.

3. Stop de verpakking in de safety bag (plastic zakje).

4. Sluit het zakje met de plakstrip.

5. Stop het geheel, samen met het aanvraagformulier, 
in de verzendenvelop. 
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Aandachtspunten
Neem het bloed af en post de envelop alleen op maandag, dinsdag 
of woensdag. De envelop dient te worden gepost op dezelfde dag 
als het bloed afgenomen wordt. Een postzegel is niet nodig.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het 
laboratorium van het Catharina Ziekenhuis, bereikbaar maandag 
tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur op telefoonnummer  
040 239 8612.

Notities


