Klinisch chemisch en Hematologisch laboratorium
Beste gast,
Hartelijk dank voor uw bezoek aan de polikliniek bloedafname van het Groene
Hart Ziekenhuis (GHZ).
Afgenomen bloed wordt onderzocht door de specialisten van het Klinisch
Chemisch en Hematologisch laboratorium van het GHZ. Voor een bloedonderzoek
is een verwijzing nodig van een BIG-geregistreerde (huis)arts of verloskundige.
Een BIG-registratie laat zien dat een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar vak
uit te oefenen.
Ons laboratorium voert onderzoek uit voor artsen van het GHZ en huisartsen en
verloskundigen uit de regio Groene Hart. Helaas is uit uw verwijzing niet direct
duidelijk of:
a. Uw aanvraag vergoed wordt door de zorgverzekeraar;
b. Uw aanvraag binnen de reguliere of alternatieve geneeskunde valt;
c. Uw behandelaar BIG geregistreerd is
Het is op dit moment onduidelijk of uw bloedonderzoek kan plaatsvinden. Om u
zo goed mogelijk van dienst te zijn, bieden wij u de volgende opties:
Optie 1: direct bloed afnemen
U kunt eenmalig, direct bloed laten afnemen. Uitsluitend de reguliere bloedtesten
op uw aanvraagformulier, die vallen binnen de standaarden van het Nederlands
Huisartsengenootschap (NHG), zullen door het laboratorium uitgevoerd worden.
Een overzicht van deze testen staat op het huisartsenaanvraagformulier. Deze
kunt u opvragen aan de balie van de polikliniek Bloedafname. De kosten van het
bloedonderzoek worden rechtstreeks aan u gefactureerd. U kunt bij uw
zorgverzekeraar nagaan of de kosten worden vergoed. Een kopie van de
uitslagen gaat naar uw huisarts (indien deze bij ons bekend is).
Optie 2: de verwijzing laten beoordelen
U kunt er voor kiezen om uw verwijzing te laten beoordelen door de Klinisch
Chemicus van ons laboratorium. Deze onderzoekt of de aanvraag in behandeling
kan worden genomen. Mocht de uitkomst positief zijn, dan kunt u op een later
moment terug komen voor de bloedafname. U ontvangt van ons een uitrijkaart
als tegemoetkoming voor het ongemak.
Optie 3: afzien van bloedafname
U ziet af van bloedafname bij ons laboratorium.

Locatie Gouda Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Locatie Bodegraven Willem de Zwijgerstraat 9, 2411 VT Bodegraven
Locatie Schoonhoven Oranjeplaats 21, 2871 TL Schoonhoven
Locatie Zuidplas Doortocht 40, 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel
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Overeenkomst
Op de achterzijde kunt u uw keuze kenbaar maken. Wanneer u afziet van
bloedafname hoeft u dit formulier niet in te vullen.

Klinisch chemisch en Hematologisch laboratorium
Keuzeformulier laboratoriumdiagnostiek
Persoonsgegevens
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Huisarts

:

Zorgverzekeraar en polisnummer

:

Burgerservicenummer (BSN)

:

Keuze opties bloedafname
0 optie 1: direct bloed afnemen onder voorwaarden GHZ
0 optie 2: verwijzing laten beoordelen door Klinisch Chemicus GHZ
Ik wens de uitslagen thuisgestuurd te krijgen*):
0 ja
0 nee
*) Een kopie gaat naar uw huisarts (indien bij ons bekend).

N.B. Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag, maken wij een
kopie van uw geldige legitimatie.

Plaats:

Datum:

Handtekening patiënt:

Locatie Gouda Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda – Tel: (0182) 50 53 42
Openingstijden poli bloedafname: maandag t/m vrijdag 7.30 – 17.00 uur
www.ghz.nl/bloedafname
Klinisch chemici: dr. J.J.H. Hens, dr. J.F.W. Keuren, dr. G.W.A. Lansbergen
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(indien minderjarig handtekening ouder/voogd)

