BELANGRIJKE INFORMATIE:
ZO VERLOOPT UW AFSPRAAK SNEL EN VEILIG

1

Bloedafname en
onderzoeken
alleen op afspraak

Alle onderzoeken gaan
op afspraak; dat geldt ook
voor bloedafname. Inlopen
zonder afspraak is dus niet meer mogelijk. U kunt
via diagnostiekvooru.nl/bloedafname makkelijk
en snel een afspraak voor bloedafname maken.
Voor overige onderzoeken belt u naar
088 - 21 41 149.
Uw zelfafgenomen materiaal (zoals urine) mag
u wél inleveren zonder afspraak.

3

Kom alleen
indien mogelijk

Kom alleen naar uw
afspraak, dus zonder
begeleider. Een begeleider
mag u wel naar de ingang
van de locatie brengen. Daarna kan deze
bij voorkeur in de auto of buiten wachten.
We begrijpen dat dit anders is als uw kind
een afspraak bij ons heeft en in uitzonderlijke
situaties waarbij een begeleider noodzakelijk is.

5

Denk aan uw
handhygiëne

Desinfecteer uw handen
bij binnenkomst.
Hoest of nies in uw elleboog
of in een papieren zakdoek.
Volg de aanwijzingen van onze medewerkers
op. Heeft u vragen? Wacht dan tot een
medewerker vrij is om u te helpen.

2

Overleg bij koorts of
klachten

Heeft u op de dag van uw
afspraak klachten zoals
kortademigheid, neus
verkoudheid, niezen,
keelpijn, hoesten of koorts? Neem dan
telefonisch contact met ons op of uw afspraak
door kan gaan. Doe dit ook als een huisgenoot
besmet is (geweest) met corona (minder
dan 14 dagen voor uw afspraak) of als u de
afgelopen 14 dagen in een gebied met een
oranje of rood reisadvies bent geweest.

4

Kom maximaal 10
minuten van tevoren
naar uw afspraak
max
10

Help drukte voorkomen
en kom niet eerder dan
10 minuten voor uw afspraak
naar de ingang. Wacht tot die tijd bij voorkeur in
de auto. Verlaat de locatie ook zo snel mogelijk
na uw afspraak. Zo beperken we het aantal
mensen op de locatie.

6

Houd rekening met
elkaar

De looproutes, de wacht
ruimtes en onderzoekkamers
zijn aangepast, zodat
iedereen de anderhalve
meter regel zo goed mogelijk kan naleven. We
vragen om uw geduld en begrip als zaken wat
langer duren.

