
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Bloedafname door patiënt thuis 
(voor de HbA1c bepaling)



Inleiding
Voor het afnemen en opsturen van bloed ter bepaling van het HbA1c naar het laboratorium, moet u de volgende procedure volgen:

Afname en verzenden
• Op maandag, dinsdag of woensdag, circa 5 werkdagen voor het bezoek aan uw arts bloed afnemen en op dezelfde dag voor 

18.00 uur versturen.
• Indien het zelf afnemen niet lukt, dan kunt u zich met het afname pakketje melden bij de bloedafname van het ziekenhuis. Er 

wordt dan op de standaard manier (uit de arm) bloed bij u afgenomen.

Gebruiksaanwijzing voor het vullen van het buisje
1. Haal het roze dopje van het buisje
2. Zoek een goede prikplaats op de vinger en maak deze goed schoon
3. Prik de vinger aan met een steriele prikker / prikpen
4. Veeg de eerste druppel bloed weg
5. Richt het buisje schuin naar de druppel bloed en raak de druppel aan met de onderkant van het tuitje
6. Het bloed moet nu door het tuitje in het buisje lopen
7. Vul het buisje met minimaal 5 goede druppels bloed
8. Sluit het buisje met het roze dopje
9. Schud het buisje voorzichtig
10. Vul uw geboortenaam, voorletter(s), geboortedatum en datum van de bloedafname in op het etiketje enp lak dit op het buisje



Verzenden (een postzegel is niet nodig)
1. Vul op het laboratoriumformulier uw persoonlijke gegevens in (voorletters, naam, geboortedatum, adres). U kunt hiervoor ook 

uw patiëntenetiket gebruiken.
2. Vul de afnamedatum in op het laboratoriumformulier. 
3. Volgt u s.v.p. de instructie op voor het inpakken en verzenden van uw bloedbuisje en laboratoriumformulier. Deze treft u aan op 

de achterzijde van deze informatiebrief.
4. Afhankelijk van waar uw behandelend arts werkzaam is (HagaZiekenhuis of Haaglanden Medisch Centrum) stuurt u de 

enveloppe nog dezelfde dag per post naar:

 LabWest, locatie Maanweg
 Antwoordnummer 1320
 2504 VB Den Haag

N.B.: Indien op uw aanvraagformulier niet alle persoonsgegevens staan, kunnen wij uw bloedmonster helaas niet in behandeling 
nemen.

 
Deze set bedstaat uit:
1. Een geadresseerde enveloppe met verzendmaterialen
2. Een laboratoriumformulier
3. Een buisje met roze dop waarin het bloed moet worden opgevangen
4. Een etiket om op het buisje te plakken



Voorschrift verpakking / verzending met witte, plastic envelop:
Stap 1  Stap 2
Sluit het roze bloedbuisje  Plaats het buisje met het
goed en omwikkel dit met het  vochtabsorberende materiaal
vochtabsorberende materiaal in de plastic transportblister en
  druk deze goed dicht

Stap 3  Stap 4
Transportblister met inhoud  Safetybag plaatsen in de plastic
plaatsen in de vloeistofdichte envelop en deze sluiten. Uw 
safetybag. Afdekstrip van de  diagnostische monster is nu klaar om
safetybag verwijderen en voor- als briefpost verstuurd te worden
en achterzijde goed aandrukken (max. formaat: 380 x 265 x 32 mm)

De uitslag 
De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

 
Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u (telefonisch) 
contact op nemen met een medewerker van LabWest: 

Locatie Leyweg (HagaZiekenhuis): 070 – 210 2326 08.00 – 16.30 uur

LabWest 
Locatie Leyweg en JKZ; Els Borst - Eilersplein 275; 2545 AA Den Haag
Locatie Maanweg; Maanweg 174; 2516 AB Den Haag
 

002-201308-versie 7 www.labwest.nl


