Klinisch Chemisch Laboratorium

Bloedafname in het BovenIJ of een van de
prikposten
Voor bloedafname kunt u op drie plaatsen in Amsterdam-Noord terecht. Natuurlijk in het BovenIJ ziekenhuis
zelf (open van 7.30 - 17.00 uur; op woensdag tot 20.00 uur), maar ook bij twee prikposten; één aan de
westkant en één aan de oostkant van Amsterdam-Noord.
Beide prikposten zijn gevestigd in een Gezondheidscentrum:
 Prikpost Gezondheidscentrum Tuindorp Oostzaan,
Meteorensingel 29, geopend op werkdagen van 8.15 - 11.00 uur.
 Prikpost Gezondheidscentrum Tuindorp Nieuwendam,
Avenhornstraat 41, geopend op werkdagen van 8.15 - 11.00 uur.
De prikposten zijn goed te bereiken met het openbaar vervoer.
Informatie openbaar vervoer is te verkrijgen via telefoonnummer
0900 9292, ( € 0,70 per minuut) of via de website www.9292ov.nl
Deze service is nadrukkelijk bedoeld voor alle patiënten, dus zowel voor huisartsenpatiënten als degene die
onder behandeling zijn bij een specialist in het BovenIJ ziekenhuis.
Meer informatie over de prikposten en laboratoriumonderzoek in het algemeen vindt u op onze website
www.bovenij.nl

Waarom bloedonderzoek?
Uw arts heeft u geadviseerd om bloed te laten afnemen.
Hiermee kunnen wij in het laboratorium:
 ziekten vaststellen of uitsluiten;
 het verloop van een ziekte volgen;
 het succes van een behandeling vaststellen;
 ziekten helpen voorkomen.

Bloedafname
Voor een bloedafname nemen wij op een volkomen veilige wijze wat bloed af, uit uw elleboogholte of hand.
Een prik op de bovenkant van de hand wordt alleen gedaan wanneer de afname in de elleboogholte niet
mogelijk is.
De analiste of doktersassistente gebruikt hiervoor telkens nieuwe, schone en steriel verpakte artikelen.
De kans op besmetting is verwaarloosbaar. Degene die bij u bloed afneemt hoeft normaliter dan ook geen
handschoenen te dragen. Na de bloedafname kunt u uw normale werkzaamheden weer verrichten.
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Bloedafname bij kinderen
Bloedafname bij kinderen jonger dan 6 jaar vindt alleen plaats in het ziekenhuis. Kinderen van 6 jaar en ouder
kunnen wel op één van de prikposten terecht.

Uitslag van het bloedonderzoek
Het bloed wordt onderzocht op het Klinisch Chemisch Laboratorium van het BovenIJ ziekenhuis. De uitslagen
van het bloedonderzoek gaan naar de aanvragend arts. U kunt bij deze arts naar de uitslagen informeren.

Wachttijden
Hoewel wij u graag zo snel mogelijk willen helpen, kan het voorkomen dat u even moet wachten. Op
medische gronden hebben sommige patiënten voorrang (cito aanvraag).

Patiëntengegevens
Neem uw patiëntgegevens (patiëntenkaartje) van het BovenIJ ziekenhuis mee. Heeft u geen patiëntenkaartje,
neem dan uw verzekeringsgegevens mee en een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, toeristenkaart of
identiteitskaart).

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar de receptie van het
klinisch chemisch laboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Klinisch chemisch laboratorium

020 - 634 6346
020 - 634 6421

Adres BovenIJ ziekenhuis
Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam
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Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam
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