Klinisch Chemisch
Laboratorium

Bepalen van de bloedgroep en irregulaire
antistoffen

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

U wordt binnenkort voor een onderzoek, een ingreep of een operatie
opgenomen. Daarvoor is het van belang dat wij uw bloedgroep weten en
nagaan of er irregulaire antistoffen in uw bloed zitten. Zo zorgen we ervoor
dat we voorbereid zijn en u goed kunnen behandelen.

De bloedgroep

Bloedgroepen zijn eiwitten die zich aan de buitenkant van de rode
bloedcellen bevinden. Er zijn meer dan 200 soorten bloedgroepen. De meest
bekende bloedgroepen zijn: A, B, AB of O (spreek uit als ‘nul’).

Irregulaire antistoffen

Irregulaire antistoffen zijn normaal niet in het bloed aanwezig. Het zijn
afweerstoffen tegen andere bloedgroepen dan A en B. Ze kunnen ontstaan na
een bloedtransfusie of na een zwangerschap. Soms is de oorzaak onduidelijk.
Irregulaire antistoffen hebben geen gevolgen voor uw gezondheid.
Het is belangrijk uw bloedgroep en antistoffen te bepalen voor het geval u
een bloedtransfusie nodig hebt.

Bloed afnemen

Er wordt 2 keer bloed afgenomen en daarom krijgt u op de polikliniek 2
laboratoriumformulieren.
U moet uw bloed altijd laten afnemen bij het laboratorium van het Antonius
Ziekenhuis. Dit kan niet bij het huisartsenlaboratorium.
1e bloedafname
U kunt direct naar het laboratorium van Sneek of Emmeloord om bloed te
laten afnemen. Hiervoor neemt u 1 laboratoriumformulier mee.
2e bloedafname
Op welk moment u voor de 2e keer bloed moet laten afnemen, is afhankelijk
van:
• Of er antistoffen in uw bloed zijn gevonden bij het 1e bloedonderzoek.
• De ingreep of operatie die u moet ondergaan.

2e bloedafname is 48 tot 24 uur vóór de behandeling als:
• Er bij het 1e bloedonderzoek irregulaire antistoffen zijn gevonden in 		
uw bloed. Er wordt dan contact met u opgenomen.
• Dit nodig is voor de ingreep of operatie die u moet ondergaan. U wordt
hierover al op de polikliniek geïnformeerd.
U neemt het 2e laboratoriumformulier mee naar het laboratorium in Sneek
of Emmeloord. Als uw onderzoek of behandeling op een maandag is, kunt u
alleen terecht bij het laboratorium in Sneek. U moet dan op zaterdag, tussen
10:00 en 12:00 uur, bloed laten afnemen.
2e bloedafname op de dag van het onderzoek/de behandeling als:
• Er bij het eerste bloedonderzoek geen antistoffen zijn gevonden in uw
bloed. Er wordt dan verder geen contact met u opgenomen.
Let op:
• Bij een opnametijdstip vóór 07:30 uur geeft u het 2e 				
laboratoriumformulier aan de verpleegkundige van de 			
verpleegafdeling. De verpleegkundige regelt de bloedafname.
• Bij een opnametijdstip ná 07:30 uur gaat u met het 2e
laboratoriumformulier naar het laboratorium in het ziekenhuis. Na 		
de bloedafname meldt u zich bij de balie Opname in de centrale hal.

Contactgegevens
Laboratorium Emmeloord
• Kamer 42
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 - 16:30 uur.
• Telefoonnummer: 0515 - 48 89 19.
Laboratorium Sneek
• Route 21
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 - 17:00 uur;
zaterdag van 10:00 - 12:00 uur.
• Telefoonnummer: 0515 - 48 81 10.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen hebt, kunt u contact opnemen met
het laboratorium.

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Urkerweg 4
8303 BX Emmeloord

Telefoon
0515 - 48 88 88

Vissersburen 17
8531 EB Lemmer

www.mijnantonius.nl
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