
 
 

Fiche staalafname (zie ook ‘draaiboek voor vroedvrouwen’) 
 

Bij opname: 

� geef de folder aan de ouder(s) en verwijs naar www.aangeborenaandoeningen.be 

� voeg het bloedkaartje toe aan het dossier van de baby  

� neem het bloedkaartje altijd op een manier dat je HET FILTERPAPIER NIET AANRAAKT (contaminatie!) 

� vul de volgende gegevens in op de voorkant het bloedkaartje:  

• naam materniteit 

• naam behandelend arts + telefoonnummer waarop te contacteren bij afwijkend 

screeningsresultaat 

• naam en voornaam van de baby 

• geslacht 

• geboortedatum 

• geboortegewicht  

• zwangerschapsduur 

• opties moedermelk, medicatie, bloedtransfusie en meconium ileus (MI) (medicatie die de moeder 

inneemt bij borstvoeding en MI kan al onmiddellijk ingevuld worden; overige aanvullen bij 

opvolging)  

 

Bij de verzorging van de moeder en/of baby: informeren over het bevolkingsonderzoek (zie fiche 

‘informeren van ouders’) 

• vraag of de folder werd gelezen en begrepen en of er nog vragen zijn 

• als je zelf vragen krijgt waarop je het antwoord niet kent, kan je volgende bronnen raadplegen: de 

website aangeborenaandoeningen.be, collega’s of het screeningscentrum 

• als ouders weigerachtig staan tegenover dit onderzoek, vraag je de kinderarts om tijdens het 

klinisch onderzoek van de baby of op een ander tijdstip hierover met de moeder/ouders te 

spreken en vragen te beantwoorden 

 

Vlak voor de bloedafname nog in het kort informatie geven (zie fiche ‘informeren van ouders’) 

 

Op moment van bloedafname 

� leg bloedkaartje, balpen, alcohol, doekje, incisiehulpmiddel of lancet, naald, steriel gaasje en 

verzorgingsmateriaal klaar 

� neem het bloedkaartje ZONDER HET FILTERPAPIER AAN TE RAKEN  

� vul de resterende gegevens aan op de voorkant van het bloedkaartje (niet vergeten: AFNAME 

DATUM, opties moedermelk, medicatie bloedtransfusie, meconium ileus (MI) 

� vul de volgende gegevens in op de achterzijde van het bloedkaartje  

• mondelinge toestemming is gegeven (link procedure  ‘toestemming en weigering’) 

• naam van staalafnemer , handtekening, datum van verzending)  

� in geval van weigering: noteren op de geboortelijst en doorgeven aan het screeningscentrum 

� in geval van toestemming 

• verwarm de handrug (of hiel) 

• ontsmet de prikplaats met alcohol en laat aan de lucht drogen 

• prik en veeg de eerste druppel weg 

• laat een bloeddruppel vormen en vang op aan de achterkant van het kaartje IN DE CIRKELS 



 
• controleer aan de voorkant of het bloed doordrongen is (niet bijvullen!) 

• verzorg de prikplaats 

• geef het afscheurstrookje aan de moeder/ouder als bewijs dat de bloedafname gebeurde, en 

raadt aan dit te bewaren in het boekje van Kind&Gezin en te noteren in het boekje dat de 

staalafname gebeurd is  

 

Bij versturen van het bloedkaartje naar het screeningscentrum 

� laat het bloedkaartje 1 uur drogen op kamertemperatuur, op een plaats weg van warmtebronnen en 

licht   

� verstuur het bloedkaartje in bijhorende enveloppe binnen 24 uur (geen postzegel nodig) 

� meerdere kaartjes kunnen per enveloppe verstuurd worden, mits geschrankt (nooit de cirkels van 2 

bloedkaartjes tegen elkaar leggen om contaminatie met DNA te vermijden) 

� noteer op de geboortelijst (zie model) bij de gegevens van de baby: 

• dat een staal is afgenomen en verstuurd OF dat ouders deelname geweigerd hebben 

• bij kortverblijf of poliklinische bevalling: wat de afspraak is met de ouders i.v.m. staalafname (zie 

procedure ‘kortverblijf’)   

 


