BELANGRIJKE INFORMATIE:
ZO VERLOOPT UW AFSPRAAK SNEL EN VEILIG
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Bloedafname en
onderzoeken
alleen op afspraak
Klik hier om online
eenvoudig een afspraak
in te plannen voor
bloedafname.

Voor overige onderzoeken belt u naar
088 - 21 41 149. Urine, ontlasting en ander
materiaal voor laboratoriumonderzoek mag u
wel zonder afspraak inleveren.
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Kom alleen
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Dit is verplicht voor alle
patiënten en bezoekers van
onze locaties.
Zet uw mondkapje op
voordat u naar binnen gaat. Dit mag een
wegwerp- of stoffen mondneusmasker zijn, dat u
zelf heeft meegebracht.
Deze regel geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.
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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.

Draag een
mondkapje

Kom maximaal 5
minuten van tevoren
naar uw afspraak
max
5

Hiermee helpt u drukte
voorkomen. Wacht bij
voorkeur in de auto.

Verlaat de locatie ook zo snel mogelijk na uw
afspraak. Zo beperken we het aantal mensen
op de locatie.

Ook de begeleider moet de richtlijnen van het
RIVM opvolgen en bij klachten thuisblijven.

Houd rekening
met elkaar

De looproutes, wacht
ruimtes en onderzoek
kamers zijn aangepast,
zodat iedereen de
anderhalvemeterregel zo
goed mogelijk kan naleven.
We vertrouwen op uw begrip als zaken wat
langer duren en danken u alvast voor uw
medewerking.
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Quarantaine

Bent u minder dan 8 dagen
geleden positief getest
of zit u om een andere
reden in quarantaine?
Én heeft u een afspraak
voor bloedafname,
röntgenonderzoek, radiologische echo,
gynaecologische echo of zwangerschapsecho?
Overleg dan met uw arts/behandelaar of uw
onderzoek uitgesteld kan worden. Kan dit niet?
Maak dan telefonisch een afspraak voor ons
speciale spreekuur via 088 – 21 41 149.
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