Patiëntinformatie

Bloedafname voor plasma oogdruppels
Het maken van een afspraak, de bloedafname en gebruik van plasma
oogdruppels.

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat u plasma oogdruppels gaat gebruiken.
Hiervoor nemen wij bloed bij u af.
Op dit blad informeren wij u over het maken van een afspraak en wat u moet weten over de bereiding
en het gebruik.

Waar u op moet letten en moet weten
De bereiding van oogdruppels kan alleen plaatsvinden als u van te voren een afspraak heeft gemaakt.
Dit gebeurt tijdens uw bezoek aan de oogarts. Een herhaalafspraak maken kan via het mailadres van de
polikliniek Oogheelkunde:
poli.oogheelkunde@mumc.nl
De afspraakdatum op uw loopbriefje is bindend. Dat wil zeggen dat u op de datum zoals genoemd in de
brief tussen 09:00 en 14:00 uur bloed moet laten prikken.
Er worden 20 heparinebuizen bloed afgenomen bij de centrale bloedafname. Met deze hoeveelheid
bloedbuizen kan voor circa 3 maanden aan oogdruppels worden meegegeven. De bloedbuizen worden
automatisch naar het laboratorium gestuurd.
Als u meer bloedbuizen wilt laten afnemen dan moet u dit bij de polikliniek Oogheelkunde aangeven
bij het maken van de afspraak.

Wat u moet doen
Eet de avond en de ochtend voor uw afspraak geen vettig en/of pittig eten (pizza, frieten, gebakken
eieren met spek, Spaanse pepers, etc).
Neem de koelelementen van een eventuele voorgaande levering en uw mobiele telefoon mee naar
uw afspraak.
Haal eventueel ruim vóór 14:00 uur bij de balie van polikliniek Oogheelkunde een loopbriefje voor
de bloedafname bij de Centrale Bloedafname (Diagnostisch Centrum - route G-6 blauw, niveau 1).
Bij de Centrale bloedafname wordt gevraagd naar uw mobiele telefoonnummer zodat u gebeld
kunt worden als de oogdruppels klaar zijn.

Meldt u , nadat u gebeld bent op uw mobiele telefoon, bij de balie van het Centraal Diagnostisch
laboratorium (CDL-route H-5 geel, niveau 5). De bereiding van de oogdruppels duurt gemiddeld 1,5
uur nadat uw bloedbuizen zijn aangekomen bij het laboratorium.
Als u geen mobiele telefoon bij zich heeft, dan kunt u zich circa 1,5 uur na de bloedafname melden
bij de balie van het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL-route H-5 Geel, niveau 5)
Bewaar de oogdruppelflacons thuis in de diepvries (-20° C). Haal elke dag een nieuwe flacon uit de
diepvries en laat deze ontdooien, bij voorkeur in de koelkast.
Gekoeld bij 4° C is deze maximaal 24 uur houdbaar.

In te vullen door de oogarts:
Instructie voor het gebruik van de oogdruppels:
Oog
Frequentie

: Links / Rechts / Beide
: .........................................................................

Contact
Als u na het lezen van deze instructie nog
vragen heeft, neem dan contact met ons op.
Polikliniek Oogheelkunde
Email: poli.oogheelkunde@mumc.nl

Website
www.mumc.nl
www.gezondidee.mumc.nl
Zie ook de folder "Toedienen oogdruppels en
oogzalf"
(https://info.mumc.nl/pub-1170)
Voor een digitale versie van deze folder zie:
Folders CDL
(https://www.mumc.nl/patientbezoeker/specialismen-afdelingen/centraaldiagnostisch-laboratorium)
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