Trombosedienst

Bloedonderzoek Trombosedienst
Inleiding
U bent onder behandeling van de Trombosedienst Noord-Limburg. Voor een goede
begeleiding moet uw bloed regelmatig gecontroleerd worden. De Trombosedienst
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 de trombosedienst aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.
De Trombosedienst begeleidt tevens uw antistolling tijdens een ingreep. Uw
bloeduitslagen zijn door de samenwerking met VieCuri voor zowel uw huisarts, uw
tandarts als uw specialist te allen tijde 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, dan zijn de resultaten altijd direct beschikbaar.
In geval van medische nood zijn wij bereikbaar via de Spoedpost en via het
belcentrum van VieCuri. Uiteraard kunt u erop vertrouwen, dat zowel de
Trombosedienst als VieCuri strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.
Dicht bij huis
Om de bloedafname zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt de Trombosedienst
gebruik van de prikpoli’s van VieCuri. Naast de twee ziekenhuislocaties op de
regiopoli’s kunt u op meer dan dertig andere locaties in de regio terecht voor uw
bloedafname voor de Trombosedienst. U kunt de medewerkers herkennen aan de
naambadge met het logo van VieCuri. Wij verzoeken u in de ochtenduren te komen
prikken met het strookje of het aanvraagformulier van uw arts.

Overzicht priklocaties
Voor uw informatie 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
www.viecuri.nl/bloedafname.
Voor meer informatie over de Trombosedienst kunt u ook naar
www.viecuri.nl/trombosedienst.
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