
Trombocytenfunctie
onderzoek
Uw arts heeft u gevraagd om bloed af te laten
nemen in het UMC Utrecht voor een
trombocytenfunctie onderzoek. Met deze folder
informeren wij u over dit onderzoek.

Wat wordt er getest?
De test onderzoekt de werking van trombocyten
(bloedplaatjes) in het bloed. Trombocyten zijn de
kleinste bloedcellen die voorkomen in het bloed. Zij
spelen een belangrijke rol in het
bloedstollingsproces. Bij beschadiging van een
bloedvat (wond) ontstaat een bloeding, die gestold
moet worden. De bloedstolling wordt op gang
gebracht door trombocyten die op de plek van de
beschadiging samenklonteren (aggregatie) en aan de
vaatwand plakken. Bij de test wordt in het
laboratorium gekeken hoe in uw bloed de
bloedplaatjes samenklonteren.



Waar wordt het bloed afgenomen?
Voor de bloedafname kunt u op werkdagen tussen 8.00-13.00 uur terecht op één van de
volgende locaties:
• Polikliniek bloedafname UMC, volg route L in het UMC Utrecht
• Polikliniek bloedafname WKZ, afdeling Egel in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Neem het aanvraagformulier mee dat u van de arts heeft gekregen.

Voorbereiding
Om het onderzoek te laten slagen is het belangrijk dat u
• nuchter bent (niet eten of drinken, als dit niet lukt: eet een lichte vetarme maaltijd)
• twee uur vóór de bloedafname geen cafeïnehoudende dranken (zoals koffie) neemt
• dertig minuten vóór de bloedafname niet rookt
• vijf minuten vóór de bloedafname rustig aan doet (geen zware inspanning).

Medicatie kan van invloed zijn op de uitslagen. In sommige gevallen is het nodig de inname
van medicatie tijdelijk te onderbreken.  In dat geval wordt u hierover geïnformeerd door uw
arts.

Mocht u naar aanleiding van dit bloedonderzoek nog vragen hebben, dan kunt u deze
stellen aan uw behandelend arts.

De uitslag van de test
De uitslag van de test wordt gerapporteerd aan uw arts.

Vragen?
Hebt u nog vragen over deze folder? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de
polikliniek bloedafname UMC (telefoonnummer 088 75 576 67) of de polikliniek
bloedafname WKZ (telefoonnummer 088 75 544 35) op werkdagen tussen 8.00 - 16.30 uur.

Suggesties, klachten
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de uitvoering van de behandeling, de
bejegening door medewerkers of iets anders. Dit horen wij graag van u, zodat wij uw
ervaring kunnen gebruiken om onze zorg te verbeteren.
Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dit via de website van het UMC Utrecht (www.
umcutrecht.nl) door te zoeken op "Klachtenformulier voor patiënten". 
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