Zoekt u een locatie voor
bloedafname in de buurt?
Scan deze QR-code

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:
 info@diagnovum.nl
 www.diagnovum.nl
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Bloedafname
Dat kan bij u in de buurt

Bloedafname
Dat kan bij u in de buurt
Bij Diagnovum kunt u zonder afspraak terecht voor bloedafname.
Een huisarts, de trombosedienst, een instellingsarts, verloskundige
of specialist van uw ziekenhuis heeft dit voor u aangevraagd.
Bloedafname in de buurt
Wij beschikken in totaal over ruim 170 prikposten verspreid over al onze
regio's (Adrz, Bravis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en ZorgSaam).
Er is dus altijd een post bij u in de buurt. Daar staan onze vriendelijke en
professionele medewerkers voor u klaar. Door de samenwerking met diverse
ziekenhuizen kunt u rekenen op een snelle uitslag naar uw zorgverlener
en in uw patiëntenportaal. Op onze website diagnovum.nl kunt u de locaties
en openingstijden van de prikposten vinden.
Thuisprikken
Thuis laten prikken kan alleen op medische indicatie en op aanvraag van uw
aanvragend arts. Als uw aanvragend arts geen thuisprik heeft aangevraagd en
het voor u niet mogelijk is een prikpost te bezoeken, kunt u contact opnemen
met uw huisarts om een thuisprik aan te vragen. Lees op de volgende bladzijde
tussen welke tijden de prikster langskomt.

Trombosedienst
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

Bloedafname bij Diagnovum
Ruim 170 prikposten
Altijd zonder afspraak
	Onderzoek aangevraagd
door huisarts, instellingsarts,
verloskundige, specialist of
trombosedienst
	Bloed wordt geanalyseerd
op laboratoria van het ziekenhuis
	Snelle uitslag, ook in het
patiëntenportaal

prikposten van Diagnovum. Heel handig,
want dat is dichtbij. De huisarts had
de resultaten van het onderzoek snel
binnen. Hij kon me dus snel informeren.”

Nuchtere of niet-nuchtere
thuisprikken: wanneer komt de
prikster?
Als u nuchter moet blijven voor
bloedafname, houdt dat in dat u na
24.00 uur 's nachts niet meer mag
eten of drinken. U mag wel water
en/of thee zonder suiker drinken.
Bij nuchtere prikken komt de prikster
tussen half 8 en 10 uur langs. Bij
niet-nuchtere prikken komt de prikster
tussen half 8 en 12 uur langs.

Bloedafname bij u in de buurt
Benieuwd naar een prikpost bij u in de buurt?
Kijk dan op www.diagnovum.nl

