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1. Onderwerp
 Beschrijven van het stapsgewijze handelingsproces tijdens de prikprocedure, zoals 

beschreven in  3807 venapunctie en 3794 microbloedafname.
 Vaststellen van de kritische contact momenten in het stapsgewijze handelingsproces tijdens 

de prikprocedure.
 Richtlijnen geven bij verschillende contact situaties, zodat eenduidig en volgens onderlinge 

afspraak gereageerd wordt.
 

2. Doel
Het doel van deze procedure is het geven van enkele handvatten in de omgang met contact 
situaties tijdens het prikken, zodat eenduidig en volgens onderling afspraak wordt gereageerd. 

3. Definities en termen
Contact situatie: Is een moment waarbij de communicatie met patiënt een centrale rol 

binnen de prikprocedure heeft.

4. Apparatuur en hulpmiddelen
 Algemene benodigdheden(locatie: E-00-175/ E-00-177/ E-00-179)

5. Werkwijze
5.1 Beschrijving en uitsplitsing contact momenten

1. Binnenkomst ziekenhuis (patiëntengegevens registreren e.d.) en nummertje nemen uit 
keuzezuil bloedafname

2. Aanmelden bij balie bloedafname waar patiënt-gegevens worden ingevoerd en 
uitleg wordt gegeven over de te verwachte procedure (nummersysteem, urine 
verzamelen, semenvragenlijst etc.).

3. Patiëntenidentificatie
4. invoer gegeven
5. plaatsnemen cabine bloedafname
6. patiënt ontvangen, jezelf voorstellen en geruststellen, controle gegevens en patiënten 

identificatie
7. patiënt bloedafname
8. nazorg
9. evt. vervolgonderzoek
10. afscheid

 
De dikgedrukte regels zijn die momenten waarin we ons als laboratorium bij uitstek kunnen 
profileren. In §5.2 afspraken zullen we de gedragscodes bij de verschillende momenten benoemen 
en in §5.3 voorbeelden wordt getracht met enkele praktijkvoorbeelden een richtlijn te geven hoe te 
handelen in / met lastige situaties.
Voorop gesteld dient te worden dat deze richtlijnen geen ‘gouden tip’ zijn hoe om te gaan met 
bepaalde situaties maar alleen de handvatten trachten aan te geven om te reageren zoals 
onderling is afgesproken.
 
 
5.2  Afspraken
 
Item 2. Binnenkomst bij balie bloedafname

 Beleefd
 Uitnodigend 
 Sociaal

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=23d76b7c-9a4c-46ae-b6c4-02061fb04028
https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cd941c8c-a95b-4e62-815c-6e6aa732575b
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 Vriendelijk en geduldig uitleggen indien noodzakelijk
 
Item 7. Prikken

 Deskundig
 Duidelijk
 Luisterend
 Invoelend

 
Item 8. nazorg

 Invoelend
 Sociaal
 Zorgvuldig

 
 
5.3 Voorbeelden
 

 bloedafnemen van patiënt na ‘slecht nieuws’ gesprek.
Patiënt komt binnen op de poli en tijdens de prikprocedure raakt hij hevig geëmotioneerd omdat hij 
net te horen heeft gekregen dat operatie niet geslaagd is / niet lang te leven heeft / voor lange tijd 
opgenomen moet worden / etc.
 
Hoe te handelen?Luisterend / Sociaal / Invoelend

 Medelevend zijn
 Luisteren
 Niet oplossend
 Rust brengen door b.v. een glaasje water te halen

 
       Klachten over verpleegkundige / artsen.
Patiënt klaagt dat hij slecht verzorgd wordt / niet vriendelijk te woord gestaan is / niet serieus 
genomen / etc.
 
Hoe te handelen?Beleefd / Uitnodigend / Sociaal

 Medelevend zijn
 Oplossingen aandragen, zoals: heeft u al gesproken met de desbetreffende persoon?
 Evt. wijzen op klachtenprocedure
 Aangeven dat jij hier niets aan kan veranderen

 
       Patiënt wordt meerdere malen mis geprikt.
Patiënt wordt meerdere malen mis geprikt door analisten, onderlinge afspraak is dat er niet vaker 
dan 2 keer door één individuele analist wordt getracht bloed af te nemen.
 
Hoe te handelen?Deskundig / Duidelijk / Zorgvuldig / Invoelend

 Beleefd blijven
 Schuld bij jezelf houden
 Eventueel andere analist laten prikken

 
       Patiënt heeft aanvraag waarbij niet alle onderzoeken door het Laboratorium in behandeling 
genomen kunnen worden.
Aanvrager is specialist ander ziekenhuis, waarbij verzend onderzoeken zijn aangevraagd. Deze 
worden niet door het maasziekenhuis in behandeling genomen.
 
Hoe te handelen?Beleefd / luisteren / terug verwijzen naar specialist/aanvrager

 Beleefd blijven
 Uitleg geven en begrip tonen
 Terug verwijzen naar aanvrager

6. Verantwoordelijkheden
Eenieder die direct met patiënten te maken heeft (invoeren gegevens en bloedafname). 
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7. Opmerkingen
N.v.t. 

8. Bijbehorende documenten
3807 Venapunctie
3794 Micro bloedafname
12562 Patientidentificatie
 

9. Bijbehorende formulieren
N.v.t. 

10. Bijlagen
N.v.t.

https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c6f429c3-1789-4744-b46b-bed50796cdb3
https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6fd656ca-b340-4a45-ae53-bc836bd086c0
https://infoland.pantein.nl/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=598c0789-ee07-4101-9157-dde732d2bb87
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