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Controle van de medicatie (immuunsuppressivia) 

Bij patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan 
 

 
U heeft een niertransplantatie ondergaan. 
Om te controleren of de dosis van uw 
medicatie nog juist is, wordt er een aantal 
keer bloed bij u afgenomen. Dit gebeurt in 
overleg met uw arts. 
In deze folder leest u wat u mee moet 
nemen, waar u zich kunt melden en op welke 
manier de bloedafname plaatsvindt. 
 
De bloedafname vindt alleen plaats op de 
polikliniek Bloedafname van het Groene Hart 
Ziekenhuis locatie Gouda (route 27) op 
werkdagen tussen 07.30 – 12.00 uur. Voor 
deze afname dient u een afspraak te maken.  
 
U kunt zelf online een afspraak maken via: 
www.ghz.nl/afspraakbloedafname of door te 
bellen naar tel.: (0182) 75 72 31. Let op dat u 
een afspraak maakt die voor 12:00 uur 
plaatsvindt!  
 
Wat neemt u mee? 

• De medicatie die u normaal gesproken 
gebruikt: Tacrolimus, Ciclosporine en/of 
Mycofenolzuur; 

• Het aanvraagformulier van de arts; 
• De gegevenssticker van het ziekenhuis. 

 
Waar en wanneer meldt u zich? 

U volgt route 27 naar de poli Bloedafname. 
Eenmaal bij de bloedafname meldt u zich bij 
de zuil aan met de QR code (deze vindt u in 
de bevestigingsmail als u online een afspraak 
heeft gemaakt) of u voert uw 
geboortedatum in. Wanneer u wordt 

opgeroepen overhandigt u het formulier van 
de arts aan de baliemedewerker. 
 

Bloedafname en medicijninname 

• De eerste afname vindt plaats vóór de 
inname van uw medicatie.  

• Als u aan de beurt bent, wordt er bloed 
afgenomen. Afhankelijk van uw medicatie 
worden 2 of 3 buizen bloed afgenomen.  

• Na de eerste afname neemt u uw 
medicijnen op de gebruikelijke wijze in.  

• Na de inname van uw medicatie meldt u 
zich weer bij de balie (u hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken, uw formulier 
wordt achter de balie bewaard).  
Dit is 30 minuten of 2 uur na de inname. Dit 
is afhankelijk van uw medicatie. 

• Een tweede bloedafname volgt. 
Afhankelijk van uw medicatie worden nu 

    1 of 2 buizen bloed afgenomen.  
• Na de tweede afname meldt u zich 

nogmaals bij de balie. Dit is 1,5 of 1 uur na 
de vorige bloedafname. Dit is afhankelijk 
van de medicatie die u gebruikt. Voor de 
laatste maal worden 1 of 2 buizen bloed 
afgenomen.  

• U bent nu klaar en kunt weer naar huis 
gaan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Schematisch:  

Medicijn Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Mycofenolzuur bloedafname Medicijnen 

innemen 

30 minuten later 

bloedafname 

1.5 uur later 

bloedafname 

Tacrolimus bloedafname Medicijnen 

innemen 

2 uur later 

bloedafname 

1 uur later 

bloedafname 

Ciclosporine bloedafname Medicijnen 

innemen 

2 uur  later 

bloedafname 

1 uur later 

bloedafname 

Uitslag 

U hoort via uw arts of de dosering van uw 
medicatie gelijk blijft of zal veranderen.  
 
Vragen en inlichtingen 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl. 
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 
 
Heeft u vragen over de bloedafname, dan 
kunt u bellen met de polikliniek Bloedafname, 
telefoon: (0182) 50 53 45. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis: 
(0182) 50 50 50. 
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