Handleiding afspraak maken voor bloedafname via mijnVieCuri
U heeft een verwijzing gekregen om bloed te laten prikken. Hier kunt u stap voor stap
zien hoe u zelf een afspraak maakt via mijnVieCuri.
Stap 1: inloggen bij mijnVieCuri met DigiD
Ga naar www.mijnviecuri.nl en klik op “DigiD” om met uw DigiD in te loggen.

Klik in het volgende scherm op “Inloggen”. Vervolgens kunt u via de DigiD app of met
uw persoonlijke DigiD code met controle SMS inloggen.
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Stap 2: startscherm mijnVieCuri
Na het inloggen krijgt u het startscherm van mijnVieCuri te zien. Om een afspraak
voor bloedafname te maken, zijn deze 4 blokken/knoppen belangrijk:
1. Eerstvolgende afspraak: hier ziet u een overzicht van uw eerstvolgende
afspraken bij VieCuri. Dit betreft alle afspraken die u binnenkort heeft bij
VieCuri.
2. In te plannen afspraken: hier staan de ZorgDomein verwijzingen die nog
moeten worden ingepland.
3. Agenda: via deze knop gaat u naar de Agenda. Vanuit de Agenda kunt u uw
afspraken zien en een afspraak maken voor bloedafname.
4. Afspraken: via deze knop gaat u ook naar de Agenda. Vanuit de Agenda kunt
u uw afspraken zien en een afspraak maken voor bloedafname.
Om een afspraak te maken voor bloedafname, klikt u op “Agenda” (3) in de paarse
balk of u klikt op “Afspraken” (4).
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Stap 3: afspraak maken voor bloedafname
U kunt op 2 manieren een afspraak maken voor bloedafname:
1. Afspraak maken: u kiest voor deze optie als u bent doorverwezen voor
bloedonderzoek maar u geen ZorgDomein verwijzing heeft.
2. Verwijzing inplannen: u kiest voor deze optie als u bent doorverwezen voor
bloedonderzoek en u een ZorgDomein verwijzing heeft gekregen (u heeft dan
een ZorgDomein nummer ontvangen). [Lees verder vanaf pagina 7].
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Stap 3.1: Afspraak maken met de optie “Afspraak maken”
Als u klikt op “Afspraak maken” gaat u naar het volgende scherm:

Klik op het rondje voor “Bloedafname” en vervolgens op “Volgende” in de paarse
balk.
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In het volgende scherm geeft u aan of u een verwijzing heeft voor bloedafname:

Als u een verwijzing heeft gekregen voor bloedafname, klikt u op het rondje bij “ja” en
vervolgens op “Volgende” in de paarse balk.
In het volgende scherm geeft u aan of u een afspraak moet maken voor iemand die
jonger is dan 5 jaar*:
*bij kinderen die jonger zijn dan 5 jaar wordt er meer tijd ingepland voor de afspraak.

Als u een afspraak moet maken voor iemand die jonger is dan 5 jaar, klikt u op het
rondje bij “ja”. Anders klikt u op het rondje bij “nee”. Vervolgens klikt u op “Volgende”
in de paarse balk.
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In het volgende scherm kunt u aangeven op welke locatie u bloed wilt laten prikken.
Op dit moment kunt u een afspraak te maken in het ziekenhuis in Venlo of Venray:

Klik op het rondje van de locatie waar u bloed wilt laten prikken. Heeft u geen
voorkeur voor Venlo of Venray? Klik dan op het rondje voor “Geen voorkeur”.
Vervolgens klikt u op “Volgende in de paarse balk.
In het volgende scherm krijgt u te zien welke datums en tijden beschikbaar zijn om
een afspraak te plannen:

Klik eerst op “Meer zoekopties”:
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1. U kunt nu uw voorkeuren aangeven voor een datum en tijd:
 U kunt een datum ingeven bij “Zoeken vanaf”.
 U kunt een gewenste tijd aangeven bij “Plannen tussen”.
 U kunt een gewenste dag (of meerdere dagen) aangeven bij “Gewenste
dag(en)”.
U hoeft niet alles in te vullen maar alleen uw eigen voorkeuren. Vervolgens klikt u op
“Opnieuw zoeken” in de paarse knop. U krijgt dan een overzicht van de beschikbare
afspraakmogelijkheden volgens uw voorkeuren.
2. Ga naar de dag en tijd van uw voorkeur en klik op “Plan deze afspraak”.
In het volgende scherm ziet u de details van uw afspraak:

U kunt deze pagina eventueel afdrukken (of als pdf opslaan) als afspraak
bevestiging. Om de pagina af te drukken, klikt u met de rechtermuisknop in de pagina
en vervolgens op “Afdrukken”.
Bij “Afspraken” in de linker kolom gaat u naar uw Afsprakenoverzicht. Hier kunt u nu
ook de afspraak voor bloedafname zien die u zojuist heeft gemaakt.
Uw afspraak is nu gemaakt
Op de dag en tijd van uw afspraak gaat u naar de betreffende locatie. U hoeft niet in
de wachtrij aan te sluiten maar u kunt zich direct aanmelden bij de aanmeldzuil. Klik
op “Ik heb een afspraak” en u ontvangt een volgnummer. Als u aan de beurt bent,
komt uw volgnummer op het scherm te staan. Op het scherm staat naar welke
prikcabine u kunt gaan.
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Stap 3.2: Afspraak maken met de optie “Verwijzing inplannen”
Als u klikt op “Verwijzing inplannen” gaat u naar het volgende scherm:

U ziet de ZorgDomein verwijzing (een of meerdere) in het overzicht staan. Naast het
ZorgDomein verwijsnummer staat de datum wanneer de verwijzing is aangemaakt.
Klik op “Afspraak maken” bij het ZorgDomein verwijsnummer waar u een afspraak
voor wilt maken.
In het volgende scherm kunt u aangeven op welke locatie u bloed wilt laten prikken.
Op dit moment is het mogelijk om een afspraak te maken om bloed te laten prikken in
het ziekenhuis in Venlo of Venray:

Klik op het rondje van de locatie waar u bloed wilt laten prikken. Heeft u geen
voorkeur voor Venlo of Venray? Klik dan op het rondje voor “Geen voorkeur”.
Vervolgens klikt u op “Volgende in de paarse balk.
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In het volgende scherm krijgt u te zien welke datums en tijden beschikbaar zijn om
een afspraak te plannen:

Klik eerst op “Meer zoekopties”:
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3. U kunt nu uw voorkeuren aangeven voor een datum en tijd:
 U kunt een datum ingeven bij “Zoeken vanaf”.
 U kunt een gewenste tijd aangeven bij “Plannen tussen”.
 U kunt een gewenste dag (of meerdere dagen) aangeven bij “Gewenste
dag(en)”.
U hoeft niet alles in te vullen maar alleen uw eigen voorkeuren. Vervolgens klikt u op
“Opnieuw zoeken” in de paarse knop. U krijgt dan een overzicht van de beschikbare
afspraakmogelijkheden volgens uw voorkeuren.
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4. Ga naar de dag en tijd van uw voorkeur en klik op “Plan deze afspraak”.
In het volgende scherm ziet u de details van uw afspraak:

U kunt deze pagina eventueel afdrukken (of als pdf opslaan) als afspraak
bevestiging. Om de pagina af te drukken, klikt u met de rechtermuisknop in de pagina
en vervolgens op “Afdrukken”.
Bij “Agenda” in de paarse balk gaat u naar uw Afsprakenoverzicht. Hier kunt u nu ook
de afspraak voor bloedafname zien die u zojuist heeft gemaakt.
Uw afspraak is nu gemaakt
Op de dag en tijd van uw afspraak gaat u naar de betreffende locatie. U hoeft niet in
de wachtrij aan te sluiten maar u kunt zich direct aanmelden bij de aanmeldzuil. Klik
op “Ik heb een afspraak” en u ontvangt een volgnummer. Als u aan de beurt bent,
komt uw volgnummer op het scherm te staan. Op het scherm staat naar welke
prikcabine u kunt gaan.
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