Cardiovasculair
(CVR)
onderzoek

Uw huisarts heeft u aangemeld bij de Cardiovasculaire risicodienst van Diagnostiek voor U.
U krijgt daarom één of meerdere oproepbrieven per jaar van ons. Hierin geven wij aan dat het
tijd is om bloed te laten prikken. Ook vragen wij u een potje ochtendurine in te leveren voor
onderzoek.
De oproepbrief
In de oproepbrief staat voor welke onderzoeken wij u oproepen, dus: bloedafname óf
bloedafname en inleveren van ochtendurine. Omdat wij u op vaste momenten in het jaar
uitnodigen, staat in de brief rond welke datum u het beste bloed kunt laten prikken. U kunt
vervolgens zelf online een afspraak inplannen voor een datum die voor u het beste uitkomt. Ook
kiest u zelf naar welke locatie u gaat.
Een afspraak maken
Voor de bloedafname kunt u online een afspraak inplannen via www.diagnostiekvooru.nl.
Voorbereiding
U hoeft niet nuchter te zijn voor de bloedafname.
Wat moet u meenemen?
• De oproepbrief. Heeft u ook een aanvraagformulier ontvangen? Neem dit dan ook mee.
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
• Als dit op de oproepbrief staat aangegeven: een potje ochtendurine.
Het onderzoek
Een medewerker van Diagnostiek voor U neemt bloed bij u af. Als ook urineonderzoek nodig is,
neemt onze medewerker uw potje met urine in ontvangst. Dit alles duurt in totaal een paar
minuten.
De uitslag
Uw huisarts ontvangt de uitslag van het onderzoek en bespreekt deze met u. Of de
praktijkondersteuner doet dat. Dat is afhankelijk van hoe dat binnen de huisartsenpraktijk
afgesproken is.
Een beperking
Heeft u een beperking waarvan u graag wilt dat wij er rekening mee houden? Laat het ons dan
even weten.

Heeft u nog vragen?
Onze medewerkers van de afdeling Cliëntcontact helpen u graag. U kunt hen bereiken via
nummer 088 -21 41 149.
Onderzoek in beeld
Op onze website vindt u een instructiefilmpje over dit onderzoek:
http://diagnostiekvooru.nl/onderzoeken/cardiovasculair-cvr-onderzoek. Dit filmpje is van voor
de coronacrisis. Maatregelen die wij genomen hebben in verband met het virus ziet u hier dus
niet op terug.

