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Kalium: Tips met betrekking tot de bloedafname
1.  Wanneer na het aanprikken van de vene, de bloedstroom opgang komt, maak  
 de stuwband los, laat de patiënt direct zijn/haar vuist ontspannen en vul de  
 buis volledig.
2.  Neem bloed af in de correcte afname volgorde. (Zie ommezijde voor instructie)
3.  Indien de buis niet volledig gevuld is, prik na de venapunctie de dop aan met  
 de achterkant van de naald. 
4.  Zwenk na bloedafname de buis, niet schudden.  
5.  Zet na afname de buizen zo snel mogelijk rechtop. 
6.  Bewaar (afgenomen) buizen bij een stabiele temperatuur. 
 (tussen 150 en 250 C graden)
7.  Zet buizen na afname nooit in de koelkast, dichtbij de verwarming of in de zon. 
8.  Noteer op het aanvraagformulier wanneer de afname moeizaam verlopen is.



Wilt u tips of trucs over 
venapunctie? Mail dan naar:   
 
lab.maastricht@mumc.nl

Vraag ook naar onze 
mogelijkheden omtrent 
opleiding voor venapunctie

Voor klinische vragen kunt u 
terecht bij:

Steven Meex, Klinisch Chemicus
T: 043-3874709
Sein: 6805

Kijk op onze webswite:

www.labmaastricht.nl 

voor actuele informatie over afname-

materialen en doorlooptijden:

www.labmaastricht.nl/analyses 
 

Kalium, een korte omschrijving:
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Wat wordt getest?
Kalium is een elektrolyt dat normaal in lage concentratie aanwezig is 
in het bloed, samen met andere deeltjes zoals natrium en chloride. 
De elektrolyten houden de hoeveelheid water en zuurgraad (pH) 
van het lichaam op peil. Kalium is verder erg belangrijk voor een 
goede werking van de spieren. Te veel of te weinig kalium is 
levensgevaarlijk omdat dit een shock, ademhalingsmoeilijkheden of 
hartritmestoornissen kan veroorzaken.

Wanneer wordt deze test aangevraagd?
Kalium wordt meestal in combinatie met andere elektrolyten zoals 
natrium en chloride aangevraagd om een algemene indruk te krijgen 
van de gezondheid van de patiënt of bij klachten die mogelijk wijzen op 
een te hoog (hyperkaliëmie) of een te laag kalium (hypokaliëmie).
Bij patiënten die een nierziekte hebben of een hoge bloeddruk is 
goede controle van het kaliumgehalte in het bloed van groot belang 
om problemen met het hart te voorkomen. Dat geldt ook voor 
patiënten die een nierdialyse moeten ondergaan of die vocht krijgen 
toegediend of diuretica slikken.

Wat betekent de uitslag?
Verhoogd:
Een verhoogde kaliumconcentratie (hyperkaliëmie) past bij:
• Medicatiegebruik.
• Te hoge toediening van een vochtinfuus dat veel kalium bevat.
• Plotseling of langzaam optredend nierfalen.
• De ziekte van Addison of hypoaldosteronisme (tekort aan de  

hormonen cortisol en/of aldosteron).
• Weefselschade
• Infectie.
• Diabetes.
• Uitdroging.

Verlaagd:
Een verlaagde kaliumconcentratie (hypokaliëmie) past bij:
• Uitdroging.
• Overgeven.
• Diarree.
• Medicatiegebruik of verminderde kaliuminname.

Foutief verhoogd:
Er zijn veel factoren waardoor het kalium vals verhoogd kan zijn. De 
belangrijkste foutenbronnen zijn: 
• Hemolyse: Indien de bloedcellen tijdens de bloedafname kapot 

gaan (bijvoorbeeld moeizame bloedafname, lang stuwen etc.), dan 
lekt kalium uit de rode bloedcel. 

• Stuwen op zich verhoogt de kaliumconcentratie niet. Echter stuwen 
verhoogt wel het risico op een hemolytisch sample, met als gevolg 
daarvan een vals verhoogde kaliumconcentratie.

• Koud bewaren of koud transport van de buis.
• Knijpbewegingen met de vuist voor of tijdens de bloedafname.


