Digitale afspraak maken voor bloedprikken en ophalen
materialen in Bernhoven
Wilt u bloed laten prikken of materiaal ophalen? Dit kan alléén op afspraak. Volg onderstaande
stappen om eenvoudig online een afspraak te maken. In ons afsprakensysteem ziet u op welk
tijdstip u terechtkunt bij onze prikposten.
Hoeft u alleen maar materiaal in te leveren? Dat kan zonder afspraak. Toch is het advies om ook
hiervoor eerst een afspraak te maken. Dan hoeft u namelijk niet zo lang te wachten.

Zelf aan de slag
1. Ga naar www.bernhoven.nl/bloedafname
2. Klik op de paarse knop ‘maak hier een afspraak’
3. U bent nu op de pagina ‘afspraak maken’, maak een keuze uit de aangeboden producten
(bijvoorbeeld Bloedafname volwassene of Ophalen 24 uurs bokalen) en klik op ‘volgende’
(knop rechtsboven).
4. Kies een van de aangeboden locaties waar u bloed wilt laten prikken, materiaal wilt ophalen of
inleveren.
5. Kies dan de datum en tijd en klik op ‘volgende’.
6. Vul uw persoonlijke gegevens in en klik op ‘volgende’. De e-mail is nodig om de bevestiging en
het afspraaknummer voor deze afspraak naar u toe te sturen.
7. Controleer de gegevens die u ingevuld heeft voor uw afspraak.
8. Klik op ‘bevestigen’ (knop rechtsboven) om de afspraak te bevestigen.
9. Het afspraaknummer heeft u nodig bij de polikliniek bloedafname in Uden of Oss om u aan te
melden via de aanmeldzuil.

Heeft u hulp nodig?
Onze medewerkers helpen u graag. Bel van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 -17.00 uur
naar 0413 – 40 19 08.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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