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Stollingscentrum, afdeling trombosedienst 
 

Bloedonderzoek Trombosedienst 
 

 
Bloedonderzoek bij het stollingscentrum voor de trombosedienst 
 
U bent onder behandeling van het Stollingscentrum afdeling Trombosedienst. Voor 
een goede begeleiding moet uw bloed regelmatig gecontroleerd worden. Het 
stollingscentrum werkt hiervoor zeer nauw samen met VieCuri Medisch Centrum. 
 
Zorgvuldig 
Bij VieCuri kunt u er zeker van zijn dat het hele traject van bloedafname tot analyse 
en de rapportage aan het stollingscentrum aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.  
 
Het stollingscentrum begeleidt ook uw antistolling tijdens een ingreep. Uw 
bloeduitslagen zijn door de samenwerking met VieCuri voor uw huisarts, uw tandarts 
en uw specialist altijd beschikbaar. Ook in geval van nood en buiten kantoortijden. 
Als u bij een andere arts onder behandeling komt of wordt opgenomen in een het 
ziekenhuis, zijn de resultaten altijd meteen beschikbaar. 
 

In geval van medische nood zijn wij bereikbaar via de Spoedpost en via het 
belcentrum van VieCuri. Het stollingscentrum en VieCuri gaan vertrouwelijk om met 
uw gegevens. 
 
Dicht bij huis 
Om de bloedafname zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt het Stollingscentrum 
gebruik van de prikpoli’s van VieCuri. Naast de 2 ziekenhuislocaties en regiopoli’s 
kunt u op meer dan 30 andere locaties in de regio terecht voor uw bloedafname voor 
het stollingscentrum.  
 
U kunt de medewerkers herkennen aan de naambadge met het logo van VieCuri. Wij 
verzoeken u in de ochtend te komen prikken met het strookje of het 
aanvraagformulier van uw arts. 
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Overzicht priklocaties 
 
Er is een overzicht beschikbaar met locaties waar VieCuri medewerkers aanwezig 
zijn om uw bloed af te nemen.  
 
Het meest actuele overzicht van onze locaties en hun openingstijden vindt u hier:  
www.viecuri.nl/bloedafname.  
 
Let op! 
Bij alle priklocaties van VieCuri moet u een afspraak maken voor de 
bloedafname.  
Via het patiëntenportaal www.mijnVieCuri.nl kunt u zelf een afspraak maken om 
bloed te laten prikken.  
 
Voor meer informatie over het stollingscentrum kunt u ook naar 
www.viecuri.nl/stollingscentrum.  
 
 

Vragen 
 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neem dan contact met ons op: 
 

Trombosedienst Noord-Limburg 
 (0478) 52 23 48  
(Op werkdagen van 8.30-12.00 en 13.00-16.30 uur bereikbaar).  
 
 trombosedienst@viecuri.nl    
 

Bij dringende medische problemen na 17.00 uur en vóór 08.30 uur kunt u contact 
opnemen met het Stollingscentrum via het centrale nummer van VieCuri  
 (077) 320 55 55 of met de Spoedpost  0900 88 18. 
 
 
 

 
 
 
VieCuri Medisch Centrum  
 

Locatie Venlo  
Tegelseweg 210 
5912 BL Venlo 
(077) 320 55 55 
 

Locatie Venray 
Merseloseweg 130  
5801 CE Venray  
 (0478) 52 22 22 
 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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