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Bloedafname
Dat kan bij u in de buurt

Bloedafname
Dat kan bij u in de buurt
Bij Diagnovum kunt u terecht voor bloedafname. Een huisarts,
de trombosedienst, een instellingsarts, verloskundige of specialist
van het Adrz heeft dit voor u aangevraagd.

Prikposten
Wij beschikken in de regio over ruim 60 prikposten. Er is dus altijd een prikpost
bij u in de buurt. Daar staan onze vriendelijke en professionele medewerkers
voor u klaar. Door de samenwerking met Adrz kunt u rekenen op een snelle
uitslag naar uw zorgverlener en in MijnAdrz. Op onze website www.diagnovum.nl
kunt u de locaties en openingstijden van de prikposten vinden.
Thuis laten prikken kan op aanvraag van uw zorgverlener. Als uw zorgverlener
geen thuisprik heeft aangevraagd en het voor u niet mogelijk is een prikpost
te bezoeken, kunt u contact opnemen met ons Klantcontact Centrum.

Heeft u een oproep van de
trombosedienst om uw bloed te laten
controleren? Ook daarvoor kunt u
zonder afspraak bij een prikpost van
Diagnovum terecht.

“Van mijn huisarts kreeg ik een
verwijzing om bloed te laten prikken.
Ik kon hiervoor terecht bij één van de
prikposten van Diagnovum. Heel handig,
want dat is dichtbij. De huisarts had

Trombosedienst

de resultaten van het onderzoek snel
binnen. Hij kon me dus snel informeren.”

Bloedafname
Ruim 60 prikposten
Bloedafname zonder afspraak
Bloedafname met labaanvraag
formulier van huisarts,
instellingsarts, verloskundige,
specialist of trombosedienst
	
Onderzoek wordt uitgevoerd
op laboratoria van het Adrz
	
Snelle uitslag, ook in MijnAdrz
Dit doet Diagnovum ook
Diagnovum faciliteert o.a. ook
onderzoeken ten behoeve van
pathologie en microbiologie.
Denk hierbij aan weefselonderzoek,
urineonderzoek en ontlastings
onderzoeken. Diagnovum haalt
het lichaamsmateriaal op bij
uw huisartspraktijk. Voor meer
informatie: www.diagnovum.nl.

Prikpost in uw buurt
Benieuwd naar een prikpost bij u in de buurt?
Kijk dan op www.diagnovum.nl/locaties

