Aderlating

Dagbehandeling
Locatie Eindhoven

De aderlating vindt plaats op:
Datum

: …………………….……

Dag/tijdstip : …………...………dag, om ….……..…:……………..… uur
Wij verwachten u op:

○

dagbehandeling te Eindhoven route 500.

Neem uw servicepas mee.

U heeft met uw specialist afgesproken dat u binnenkort een
aderlating krijgt. In deze folder informeren wij u over deze
behandeling.
Wat is een aderlating?
Bij een aderlating wordt bloed afgetapt door het inbrengen van
een naald in een ader van uw arm.
Waarom een aderlating?
Er kunnen diverse redenen zijn om een aderlating te doen.
Meestal is er teveel ijzer in uw lichaam of is de hoeveelheid
bloed in uw lichaam te groot.
Voorbereiding
Voor deze behandeling is geen voorbereiding nodig. Het is wel
raadzaam om een kledingstuk met wijde mouwen aan te
trekken.
De behandeling
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de dagbehandeling
locatie Eindhoven. Een verpleegkundige brengt u naar een
kamer, waar u op een bed gaat liggen. De arm waar geprikt
gaat worden ontdoet u van kleding. De verpleegkundige
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desinfecteert de huid. Daarna brengt de verpleegkundige een
naald in de ader van uw arm.
Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij bloedafname voor
laboratoriumonderzoek.
De naald is verbonden met een opvangsysteem. In ongeveer
15 minuten loopt het reservoir van het opvangsysteem vol.
Hier gaat 400 ml in. Tijdens het aflopen van het bloed blijft de
verpleegkundige bij u ter controle. Nadat het reservoir is
volgelopen verwijdert de verpleegkundige de naald. U krijgt een
drukverbandje om nabloeding te voorkomen.
Na de aderlating kunt u nog even blijven liggen en een kopje
koffie of thee drinken. Daarna mag u naar huis.
Na de behandeling
U mag 3 uur na de aderlating het drukverband zelf verwijderen.
Het gaatje waar geprikt is hoeft niet meer afgedekt te worden.
Bent u ziek of verhinderd?
Bent u op de dag van het onderzoek ziek of bent u om een
andere dringende reden verhinderd? Neem dan tijdens kantooruren zo snel mogelijk contact op met de polikliniek,
telefoonnummer (040) 888 63 50. In uw plaats kan dan iemand
anders worden geholpen.
Heeft u vragen?
Deze folder is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van
uw specialist heeft ontvangen. Heeft u vragen, stel deze dan
aan uw specialist tijdens uw volgende bezoek of aan de
verpleegkundige op de dagbehandeling. Voor dringende vragen
kunt u contact opnemen met de polikliniek. Deze afdeling is te
bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
op telefoonnummer (040) 888 63 50.

2

Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
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