JBZ prikafspraak
De prikposten voor bloedafname van het Jeroen Bosch Ziekenhuis worden druk bezocht. We
willen volle wachtruimtes en lange rijen voorkomen. Daarom kunt u voortaan alléén nog bloed
laten prikken op afspraak.
Ook voor het inleveren van materialen voor onderzoek, bijvoorbeeld urine en ontlasting, moet u een afspraak maken. U kunt voor het
inleveren van materialen terecht op alle priklocaties van het JBZ. Let op: 24 uurs urine of ontlasting kunt u alléén inleveren bij de
locaties in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen, Rosmalen, Zaltbommel Gamerschestraat en de prikpost St. Teunislaan.
Maak een afspraak! (https://prikafspraak.jeroenboschziekenhuis.nl)

Hoe werkt het?
U krijgt van uw (huis)arts of verloskundige een verwijzing om bloed te laten prikken.
U maakt zelf online een afspraak (https://prikafspraak.jeroenboschziekenhuis.nl).
U krijgt een e-mail waarin staat:
de datum en tijd van de afspraak
hoe u de afspraak kunt verzetten of afzeggen
wat u moet doen als u komt
Hulp nodig? Bel dan (073) 553 36 99 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur, kies keuze 1)

Stap-voor-stap
In deze video ziet u stap-voor-stap hoe u online een afspraak maakt. Het werkt heel eenvoudig. U heeft géén DigiD nodig.

Goed om te weten:
Bij alle JBZ-priklocaties
Een afspraak maken is nodig bij alle JBZ-priklocaties (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten). Er is één
uitzondering: bij de prikpost 'In de Leonardus' aan het Emmaplein in 's-Hertogenbosch hoeft u géén afspraak te maken.

Trombosedienst
Ook als u patiënt bent bij de Trombosedienst moet u een afspraak maken als u naar een JBZ-priklocatie komt. Wordt u altijd thuis
geprikt? Dan maakt u een afspraak op de manier die u gewend bent.

Materialen inleveren en ophalen
Moet u materialen inleveren voor onderzoek, bijvoorbeeld urine of ontlasting? Ook dan maakt u een afspraak. Moet u óók
bloedprikken? Dan kunt u het combineren. U hoeft alléén een afspraak te maken voor bloedprikken.
U kunt voor het inleveren van materialen terecht op alle priklocaties van het JBZ. Maar let op: 24 uurs urine of ontlasting kunt u
alleen inleveren bij de locaties in ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Drunen, Rosmalen, Zaltbommel Gamerschestraat en de prikpost

Teunislaan.
U hoeft géén afspraak te maken voor het ophalen van materialen, zoals een potje of bokaal. U kunt deze alleen ophalen op onze
hoofd- en buitenlocaties.

Bloedprikken ná uw poliafspraak
U hoeft géén afspraak te maken als u bloed moet laten prikken direct ná een poliafspraak in het ziekenhuis.

Bloedingsneiging: afspraak maken
Heeft u een verwijzing voor diagnostiek t.a.v. bloedingsneiging? Maak dan een afspraak via telefoonnummer (073) 553 27 64. U hoeft
niet online een afspraak te maken.

Wat neemt u mee?
Ook als u een afspraak heeft gemaakt, neemt u mee:
Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Een geldig legitimatiebewijs
Het aanvraagformulier of patiëntbericht van Zorgdomein van uw (huis)arts of verloskundige

Afspraak verzetten of afzeggen
Neem contact op met de afdeling Diagnostiek. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur via
telefoonnummer (073) 553 36 99 (kies keuze 1). Bent u patiënt bij de Trombosedienst? Bel dan (073) 553 86 16 op werkdagen van
08.30 - 16.30 uur.

Screening op Coronaklachten
Als u binnenkomt in het ziekenhuis of de prikpost vragen wij of u Coronaklachten heeft, zoals hoesten, niezen, keelpijn of koorts. Lees
hierover meer op de pagina 'Screening op Coronaklachten (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/screening-op-coronaklachten)'.

Vraag en antwoord
Ik moet bloedprikken én materialen inleveren. Kan dit tegelijk?
Ja. U maakt een afspraak voor bloedprikken. U hoeft in dat geval géén aparte afspraak te maken voor materiaalafgifte. Komt u alléén
voor het inleveren van materialen naar de priklocatie? Dan moet u hier wel een afspraak voor maken.

Ik moet bloedprikken én naar de Trombosedienst. Kan dit tegelijk?
Ja. U maakt een afspraak voor bloedprikken. U hoeft in dat geval géén aparte afspraak te maken voor de Trombosedienst. Komt u
alléén voor de Trombosedienst naar de priklocatie? Dan moet u hier wel een afspraak voor maken.

Wat als ik zonder afspraak naar de priklocatie kom?
We zien gelukkig dat steeds meer mensen een afspraak maken. We willen alle mensen die een afspraak hebben gemaakt graag op tijd
helpen. Als u naar de priklocatie komt zonder afspraak, proberen we u tussendoor te helpen. Het kan wel zijn dat u dan wat langer
moet wachten. Of dat we een afspraak met u maken voor later die dag of een andere dag als het op dat moment erg druk is.

Waarom kan er alleen op afspraak bloed worden geprikt?
De afgelopen tijd was het erg druk bij de prikpostlocaties van het JBZ. Dat komt omdat veel prikposten in de regio nog gesloten zijn.
We willen voorkomen dat veel mensen tegelijk in de rij of in de wachtkamer zitten en lang moeten wachten. Daarom kunnen patiënten
vanaf maandag 13 juli 2020 alléén op afspraak bloed laten prikken.

Ik heb online een afspraak gemaakt, maar geen afspraakbevestiging per e-mail
ontvangen. Wat nu?
Wij sturen u een bevestiging per e-mail als u online een afspraak heeft gemaakt. Ontvangt u geen e-mail? Controleer de map met
ongewenste e-mail. Het kan ook zijn dat uw e-mailserver de e-mail heeft geblokkeerd. U hoeft niet te bellen. Uw afspraak gaat door.
Kijk op de pagina ‘Bloedprikken in Coronatijd’ (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedprikken-coronatijd) voor alle belangrijke
informatie over uw bezoek aan onze priklocaties.

Meer informatie
Locaties en prikposten
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/locaties-en-prikposten

Bloedprikken in Coronatijd
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/bloedprikken-in-coronatijd

Bloedafname
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/bloedafname

Screening op Coronaklachten
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/screening-op-coronaklachten
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