
Q4 2020

Wat doen we voor u?

99,8%
Van de 

bloedafnames lukt 

de eerste keer
Van de binnenkomende 

gesprekken bij het 
KlantContactCentrum

zijn binnen 2 min 
beantwoord

Van de cliënten is binnen 
15 min na binnenkomst 

geprikt 

Hergebruik materiaal

Het kan voorkomen dat het bij u afgenomen lichaamsmateriaal, na uitvoering van alle 

analyses, geanonimiseerd wordt gebruikt voor andere doeleinden. Als u bezwaar heeft 

tegen hergebruik van het bij u afgenomen materiaal, dan verzoeken wij u dit te melden bij 

afname.

Wilt u toegang tot uw MijnBravis account?   

Informatie is via de digituin in het Bravis 

ziekenhuis te verkrijgen!

% niet gemeten ivm
Corona

73% 
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99,8%
Van de 

bloedafnames lukt 

de eerste keer

Van de cliënten is binnen 
15 min na binnenkomst 

geprikt 

Wilt u toegang tot uw MijnAdrz account?   

Informatie is via website van het Adrz

ziekenhuis te verkrijgen!

% niet gemeten ivm
Corona

80% 
Van de binnenkomende 

gesprekken bij het 
KlantContactCentrum

zijn binnen 2 min 
beantwoord
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99,8%
Van de 

bloedafnames lukt 

de eerste keer
Van de binnenkomende 

gesprekken bij het 
KlantContactCentrum

zijn binnen 2 min 
beantwoord

Van de cliënten is binnen 
15 min na binnenkomst 

geprikt 

Wilt u toegang tot uw Patiëntenportaal

ZorgSaam account? 

Informatie is via de website van het 

ZorgSaam ziekenhuis te verkrijgen!

% niet gemeten ivm
Corona

79% 
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Wat doen we voor u?

99,8%
Van de 

bloedafnames lukt 

de eerste keer
Van de binnenkomende 

gesprekken bij het 
KlantContactCentrum

zijn binnen 2 min 
beantwoord

Van de cliënten is binnen 
15 min na binnenkomst 

geprikt

Hergebruik materiaal

Het kan voorkomen dat het bij u afgenomen lichaamsmateriaal, na uitvoering van alle 

analyses, geanonimiseerd wordt gebruikt voor andere doeleinden. Als u bezwaar heeft 

tegen hergebruik van het bij u afgenomen materiaal, dan verzoeken wij u dit te melden bij 

afname.

Wilt u toegang tot uw MijnETZ account? 

Het aanvraagformulier wordt verstrekt op 

onze prikposten. Vraag ernaar bij onze 

medewerkers!

% niet gemeten ivm
Corona

77% 


