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Inleiding
Capillaire bloedafname d.m.v. een hielprik is een veelvuldig voorkomende handeling in de zorg
voor preterme en zieke à terme pasgeborenen. Indien de handeling volgens protocol wordt
uitgevoerd resulteert dat in een betrouwbare, minimaal verstorende wijze van bloed verzamelen6.
Gebruik maken van de juiste hulpmiddelen en materialen, denk aan diepte van prikken en plek van
prikken op de hiel6, analgetica, voorbereiding van de huid, houding ondersteunde support en
vaardigheid van de uitvoerder gecombineerd met de juiste techniek reduceert het risico op
beschadiging, infectie, pijn en discomfort bij het kind.
Capillaire bloedafname bij pasgeborenen gebeurt door een hielprik. Capillair bloed is geschikt voor
metabole screeningstesten (de hielprik voor pasgeborenen), routine laboratoriumtesten, bedside
glucose monitoring en bloedgasbepaling.
(Wetenschappelijke) onderbouwing en aanbevelingen
Onderzoek laat zien dat een venapunctie minder pijnlijk is dan een hielprik.1 Echter venapuncties
hebben het nadeel potentiële schade aan te brengen aan de beperkte en waardevolle
intraveneuze toegangsmogelijkheden. Deze toegangsmogelijkheden moeten bij preterme en à
terme pasgeborenen bewaard blijven vanwege de langdurige behoefte aan i.v. vochttoediening,
parenterale voeding en i.v. medicatietoediening.
Onderzoek laat zien dat het gebruik van automatische incisie instrumenten (Tenderfoot en BD
Quickheel) de voorkeur geniet boven manuele prikkers. Automatische incisie instrumenten geven
meer controle over de diepte van de prik en de pasgeborenen laten een lagere pijnscore zien.2-4 1315
Spring loaded prikkers hebben wel het voordeel van dieptecontrole maar geven slechts enkele
druppels bloed en zijn alleen geschikt voor bijvoorbeeld een glucosecontrole.5
Onderzoek naar de juiste prikplaats is al in 1979 gepubliceerd6, door in gebruik name van
automatische incisie instrumenten is opnieuw onderzoek gedaan naar prikplaatsen met
gebruikmaking van echografie. Echter de prikplaatsen zoals gedefinieerd in 19796 bleken nog
steeds de juiste te zijn en blijven dus de standaard. De prik moet op het meest mediale of laterale
deel van de hiel plaatsvinden, de punctiediepte mag niet dieper zijn dan 2,4 mm, vermijdt de
achterste kromming van de hiel en vermijdt plaatsen die geïnfecteerd zijn.
Studies laten zien dat het verwarmen van de hiel niet altijd leidt tot een groter bloedstroom uit de
hiel.7,8
Ontsmet de hiel voor het prikken met chloorhexidine, verwijder dit vervolgens met steriel water, ter
voorkoming van contaminatie van het bloedmonster, en laat de hiel drogen voor de prik.9 Volg de
aanwijzingen van de fabrikant voor het positioneren van het prikinstrument en laat het prikblad de
snede maken. Veeg de eerste druppel bloed weg. Door voorzichtig druk op de kuit uit te oefenen
met de duim tegen de bal van de voet geplaatst om tegendruk uit te oefenen of door de duim op
de enkel en de wijsvinger rond de boog van de voet te plaatsten gaat het bloed stromen. Vermijdt
het schrapen met het opvangmedium langs de hiel van de pasgeborene. Als de bloedstroom stopt
kun je de prikplaats schoon wrijven met een droog gaas. Laat het been ontspannen en herplaats je
vingers. Als er geen nieuwe bloedstroom op gang komt moet een andere prikplaats geselecteerd
worden en de procedure herhaald worden. Na de bloedafname stop je het bloeden door lichte druk
op het prikgat en dek je de prikplaats af met een gaas waarbij je het gebruik van pleister op de
huid vermijdt.
Onjuiste priktechniek kan leiden tot zenuwbeschadiging, botbeschadiging, osteomyelitis, cellulitis,
infectie en vorming van littekenweefsel.8,10
Het gebruik van sucrose is uitvoerig onderzocht, zie hiervoor het advies over sucrose op deze site.
Adviezen voor ondersteunende positionering zijn te vinden in het advies “hands-on”. Het
toepassen van huid op huid contact wordt aanbevolen bij bloedafnames via een hielprik.11 Evenals
het gebruik van (opgenomen) stemgeluid van moeder.12

Contra-indicaties voor het uitvoeren van een hielprik zijn oedemateuse voeten, huidbeschadiging
(door eerdere prikken), blauwe plekken, infectie of afwijkingen waarbij druk op de voet vermeden
moet worden. Bloedafnames groter dan 1 ml dienen bij voorkeur veneus of arterieel te worden
afgenomen. Er lijkt er enig bewijs te zijn voor de betrouwbaarheid qua bloeduitslagen van
capillairen van glas.16 Langdurige druk veroorzaakt haemolyse en daarmee een onbetrouwbaar
resultaat.5 In het kader van complementaire zorg lijkt elektrische stimulatie van
accupunctuurpunten niet effectief. 17
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