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Bloedbepaling diabetes

Bij mensen met suikerziekte (diabetes) wordt met de 
bepaling van het hemoglobine A1c (HbA1c) in hun bloed 
gecontroleerd of de suikerregulatie op de langere termijn 
goed is.
 
Meestal wordt de meting gedaan in bloed dat uit de arm wordt 
afgenomen. De meting kan ook verricht worden, door na een vingerprik 
twee druppels bloed op te vangen op een stukje filtreerpapier. Deze 
vingerprik kan eventueel thuis gebeuren en het strookje filtreerpapier 
kan per post aan het laboratorium worden toegezonden. Hieronder 
volgt een instructie.
 
Opmerking: Uiterlijk 14 dagen vóór uw volgend bezoek aan de 
polikliniek dient het materiaal verstuurd te worden.
 
Procedure bloedafname
1. Was de handen goed.
2. Zoek een goede prikplaats op de vinger. Bij voorkeur aan de zijkant 

van het eerste vingerkootje, omdat dit minder pijnlijk is.
3. Prik in de vinger met een steriele prikker.
4. Veeg met een gaasje de eerste druppel weg.
5. Richt het filtreerpapiertje schuin naar de druppel bloed en raak 

de druppel bloed aan. Het bloed wordt dan opgenomen door het 
papiertje. Zorg ervoor dat het bloed niet aan het papiertje wordt 
afgeveegd.

6. Twee flinke druppels bloed zijn voldoende (ongeveer 2 cm op het 
filtreerpapiertje). Eventueel kan de vinger gemasseerd worden als er 
niet voldoende bloed uit komt.

7. Herhaal zonodig de vingerprik in een andere vinger, met een nieuwe 
steriele prikker.
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Procedure verzenden
1. Stop het filtreerpapiertje in het plastic zakje.
2. Plak één genummerd etiket op het zakje.
3. Schrijf de prikdatum op het aanvraagformulier.
4. Schrijf uw naam, geboortedatum en adres op het formulier, als deze 

niet is voorzien van een ponsafdruk.
5. Indien de gegevens niet compleet zijn, kan het materiaal helaas niet 

in behandeling worden genomen.
6. Plak het tweede etiket op het aanvraagformulier.
7. Stop het formulier en het plastic zakje met het filtreerpapiertje in de 

bijgevoegde envelop.
8. Sluit de envelop met plakband.
9. Post de envelop, alleen op maandag, dinsdag of woensdag. De 

envelop dient te worden gepost op de dag van de bloedafname. Een 
postzegel is niet nodig. (Post u de envelop op een andere dag dan 
hierboven genoemd, dan is het bloed ouder dan drie dagen voor het 
wordt onderzocht. De meting is dan minder betrouwbaar)

 
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op 
met het Algemeen Klinisch Laboratorium,
 
Contactgegevens
Catharina Ziekenhuis
040 - 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
 
Algemeen Klinisch Laboratorium
040 - 239 86 12 (op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur).
 
Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch 
Laboratorium kunt u terugvinden op 
www.catharinaziekenhuis.nl/algemeen-klinisch-laboratorium
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Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven

Altijd als eerste op de hoogte?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
www.catharinaziekenhuis.nl/nieuwsbrief


