Klinisch Chemisch Laboratorium

HbA1c thuisprikkers
instructies voor de bloedafname

Datum afname: …………………….
Ruimte voor patiëntensticker

Tijdstip afname: …………………..
Aanvrager: ………………………….

Leest u eerst de instructies goed door:
Op verzoek van uw arts wordt bij u een HbA1c onderzoek uitgevoerd.
Elke dag kan er bloed afgenomen worden voor de HbA1c bepaling. Dit bloedmonster moet bij voorkeur op de
dag van afname afgegeven worden op het poliklinisch laboratorium of op één van de prikposten. Let op de
openingstijden. Is dit niet mogelijk dan mag het buisje met bloed maximaal 2 dagen in de koelkast bewaard
worden.

De afname gaat als volgt:
1. Vul de datum van afname in op dit formulier (rechts bovenin).
2. Haal het buisje met paarse dop uit het plastic zakje “Safety Bag”, en plak hierop het etiketje met uw naam
en geboortedatum.
3. Maak de vinger schoon.
4. Draai de paarse dop van het buisje.
5. Prik in deze vinger op de voor u gebruikelijke manier.
6. Veeg 1ste druppel bloed weg.
7. Schep tenminste 5 druppels bloed op in het buisje.
8. Sluit het buisje weer met de paarse dop. Meng 5x!
9. Doe het buisje met de paarse dop in het plastic zakje “Safety Bag”.
10. Plak de “Safety Bag” dicht met behulp van de afdekstrip door de blauwe band te verwijderen.
11. Doe de “Safety Bag” samen met dit ingevulde aanvraagformulier in de bijgeleverde enveloppe.
12. Breng de enveloppe bij voorkeur dezelfde dag naar het laboratorium of prikpost.
Zie ommezijde voor instructie bloedafname in afbeeldingen.
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Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren naar de receptie van het
afnamelaboratorium.

Telefoonnummers BovenIJ ziekenhuis
Hoofdreceptie
Afnamelaboratorium
Openingstijd afnamelaboratorium
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag
Woensdag

020 - 634 6346
020 - 634 6301
07.30 - 17.00 uur
07.30 - 20.00 uur

Gezondheidscentrum Tuindorp
Nieuwendam

Avenhornstraat 41
1023 TR Amsterdam

Gezondheidscentrum Tuindorp
Oostzaan

Meteorensingel 29
1033 CB Amsterdam

Openingstijd prikposten

08.15 – 11.00 uur
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Adres prikposten

Adres BovenIJ ziekenhuis
Bezoekadres
Statenjachtstraat 1
1034 CS Amsterdam

Postadres
Postbus 37610
1030 BD Amsterdam

2

