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De dokter wil je bloed onderzoeken. Dit kun je bij Diagnostiek voor U komen 
doen. Wij hebben veel locaties, dus ook bij jou in de buurt! 
 
Waarom moet je bloedprikken? 
Je bloed geeft belangrijke informatie over je 
gezondheid, dus dit kan de dokter helpen om te 
bepalen of je ziek bent.   
 
Wat betekent nuchter zijn? 
De dokter geeft je een formulier mee waarop 
staat aangekruist wat hij wil weten.  
Soms staat er op het formulier dat je nuchter 
moet zijn. Nuchter zijn betekent dat je de avond 
voor het bloedprikken vanaf 23.00 uur niet meer 
mag eten en drinken. Je mag nog wel water 
drinken. Gebruik je medicijnen? Dan mag je deze pas na het bloedprikken 
innemen.  
 
Een afspraak maken 
Voor bloedprikken moet je een afspraak maken. Je kunt op al onze locaties 
terecht. Maar als je het een beetje eng vindt, raden we je aan om naar onze 
hoofdlocaties in Eindhoven te komen: op de Boschdijk of de Stratumsedijk. Een 
afspraak maken kan heel eenvoudig via www.diagnostiekvooru.nl. Je kunt kiezen 
voor ‘bloedafname kind’. Vervolgens kies je op welke locatie, dag en tijd je wilt 
langskomen.  
 
Hoelang duurt het onderzoek? 
Bloedprikken duurt meestal maar vijf minuten. Soms moet je wel even in de 
wachtkamer wachten voor je wordt opgeroepen.  

 
Wat moet je meenemen? 
- Formulier van de dokter 
- Je paspoort of identiteitskaart 
 

  



 

  

Hoe gaat bloedprikken in zijn werk? 
Als je binnenkomt trek je een nummertje. Dan mag je even wachten in de 
wachtkamer. Als je wordt opgeroepen geef je het formulier van de dokter aan 
onze medewerker.  
 
Je krijgt een band om je bovenarm en je moet even een vuist maken. Daarna voel 
je een klein prikje. Dat kan een klein beetje pijn doen. Het buisje vult zich heel 
snel met bloed. Onze medewerker haalt het naaldje er weer uit en jij krijgt een 
verbandje dat je op het wondje mag drukken. Omdat je zo dapper bent geweest, 
krijg je een dapperheidsdiploma en een kleurplaat. Dan mag je weer naar huis.  
 
Het kan zijn dat je een blauwe plek krijgt, maar dat gaat vanzelf weer weg na een 
paar dagen. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.  
 
In dit stripje is nog eens uitgelegd hoe het bloedprikken gaat: 
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De uitslag 
De uitslag van het onderzoek is binnen een paar dagen bekend en vaak zelfs de 
volgende dag al. De uitslag sturen we door naar de dokter en die geeft het door 
aan jou of je ouders.  
 
Heb je nog vragen? 
Als je nog vragen hebt, kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Vraag je vader 
of moeder om even te bellen naar 088 - 21 41 149.  
 
Filmpje  
Op de website staat een handig filmpje over bloedprikken en ons laboratorium. 
Kijk maar eens op: 
https://www.diagnostiekvooru.nl/onderzoeken/bloedonderzoek  
 
 
 

Prik! app 
De Prik! app is een app van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis die je 
kan downloaden op een iPad of 
tablet. Met de app kan je je goed 
voorbereiden op het bloedprikken. 
Meer info vind je op www.hetwkz-
kind.nl/prik-app. 
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