

Bloedafname B82 via hoofdingang CWZ, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.0017.00. Deze prikpost is bedoeld voor patienten met een bloedafnameformulier van de
specialist CWZ en Radboudumc en voor trombosedienstpatienten.
 Bloedafname poli Jonkerbosch, via Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen. Let op:
De poli is niet in het ziekenhuis en is alleen bedoeld voor patienten die een
bloedafnameformulier hebben gekregen van de huisarts, specialst Radbud UMC en voor
trombosedienstpatienten. naar routebeschrijving. Geopend maandag tot en met vrijdag van
8.00-17.00.
Geopende prikposten ziekenhuis Rijnstate in de regio Arnhem en Zevenaar
Hier kunt u een bloedafname laten uitvoeren als u een bloedafname formulier hebt van een
specialist Rijnstate ziekenhuis of een huisarts in de regio Arnhem en Zevenaar.
Trombosedienst patiënten kunnen gebruik maken van alle interne en externe prikposten van zowel
het CWZ en van alle interne en externe prikposten van ziekenhuis Rijnstate.
Patienten van Radboud UMC kunnen gebruik maken van alle interne en externe prikposten van het
CWZ en van de externe prikposten van ziekenhuis Rijnstate. Op alle locaties moet de bloedafname
wel uitgevoerd worden vóór 11.00 uur ivm het transport naar het laboratorium van het Radboud.
Voor de thuisprikroutes geldt: voor patiënten met corona gerelateerde klachten worden er
speciaal corona-routes gereden. Deze worden uitsluitend op aanvraag van de desbetreffende
aanvrager ingepland.
Ondanks alle maatregelen die genomen worden, kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn,
zonder vooraankondiging, prikposten te sluiten. Mocht u voor een gesloten prikpost staan, dan
vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van de prikpost zoals deze staat vermeld op de poster.
Mocht er geen alternatief aangeboden worden dan vragen wij u gebruik te maken van de prikpost in
het CWZ ziekenhuis, de CWZ poli Waalsprong of de CWZ poli Druten.
Thuisbezoek
Verwacht u een medewerker bloedafname en er is niemand gekomen?
Wij doen ons uiterste best alle aanvragen uit te voeren, maar mogelijk is dit vanwege de huidige
omstandigheden mbt het Coronavirus vandaag bij u niet gelukt Als u een trombosedienstpatient
bent, overleggen we met onze trombosedienstarts of de INR bepaling enkele dagen uitgesteld mag
worden. Als dit kan, dan krijgt u de volgende dag een nieuwe doseerkaart in de bus.
Voor meer algemene actuele informatie mbt het Coronavirus verwijzen wij u naar de website van
het CWZ

