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GOED
NAAR HET PRIKPUNT
Bonusan Bloedwaardencheck

BLOEDWAARDENCHECK
Deze brochure geeft u de
praktische informatie die
u nodig heeft voor een
succesvol verloop van uw
Bloedwaardencheck.
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BONUSAN BLOEDWAARDENCHECK
Samen met uw behandelaar heeft u één of meerdere Bloedwaardencheck(s)
aangevraagd. Deze brochure geeft u de praktische informatie die u nodig heeft
voor een succesvol verloop van uw Bloedwaardencheck.
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HOE WERKT HET?
In de bloedafnameset die u ontvangen heeft zitten de bloedbuisjes,
het labformulier, de brief voor de laborant en een voorgefrankeerde
medische retourenvelop.
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U gaat naar het prikpunt en neemt de volgende vijf dingen mee: de
bloedbuisjes, de medische retourenvelop, het labformulier, de brief
voor de laborant en een geldig legitimatiebewijs.
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Na het prikken doet u de gevulde bloedbuisjes in de envelop en
stuurt deze dezelfde dag per gewone post naar het laboratorium.
Daarbij moeten de aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.
Deze kunnen per check verschillen. Kijk voor meer informatie op
www.bonusan.com/bloedwaardencheck.
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Het laboratorium analyseert uw bloed en stuurt de uitslag alleen naar
uw behandelaar. Uw gegevens worden door alle betrokken partijen
vertrouwelijk behandeld.
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Uw behandelaar evalueert altijd eerst de uitslag om een goede
interpretatie te waarborgen.
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Uw behandelaar bespreekt de uitslag met u en start uw behandelplan
of vraagt samen met u aanvullende checks aan.

PRAKTISCHE INFORMATIE
MEENEMEN NAAR HET PRIKPUNT
U neemt de volgende vijf dingen mee
(de eerste vier zitten in de bloedafnameset):
•
Eén of meerdere bloedbuisjes
•
Een medische retourenvelop
•
Het labformulier
•
De brief voor de laborant
•
Een geldig legitimatiebewijs
WAT ER GEBEURT OP HET PRIKPUNT
Bij het prikpunt wordt bloed afgenomen
voor de Bloedwaardencheck. Daarbij hoeft
u alleen de aanwijzingen van de laborant
op te volgen. De laborant weet welk buisje
gebruikt moet worden en hoeveel bloed er
moet worden afgenomen.
DE MEDISCHE ENVELOP
Na het prikken doet u zelf de gevulde
bloedbuisjes in de medische retourenvelop.
De envelop is voorgefrankeerd en voor
bedrukt met het adres van het laboratorium
dat uw bloed gaat onderzoeken.
OP DE POST DOEN
Doe de medische envelop met daarin de
bloedbuisjes direct na het prikken op de
post. Dit zorgt ervoor dat de uitslag zo
betrouwbaar mogelijk is. U kunt de envelop
gewoon in de brievenbus doen. Bij warm
weer dient u de envelop zo dicht mogelijk
bij het ophaalmoment te posten. Tot die tijd
kunt u hem in de koelkast bewaren (tussen
de 2 en 8 graden Celsius).

HET BLOEDONDERZOEK
Wanneer het laboratorium uw medische
envelop heeft ontvangen, wordt uw bloed
direct geanalyseerd. De analysetijd verschilt
per Bloedwaardencheck en duurt tussen de
twee en vijf dagen. Meer informatie daarover
vindt u op bonusan.com/bloedwaardencheck.
Het laboratorium stuurt de uitslag alleen
naar uw behandelaar. Bonusan ontvangt
nooit de uitslag.
EVALUATIE & INTERPRETATIE
Uw behandelaar evalueert altijd eerst de
uitslag om een goede interpretatie te
garanderen. Uw behandelaar bespreekt
de uitslag met u en stelt uw behandelplan
op, of vraagt samen met u aanvullende
Bloedwaardenchecks aan.
VRAGEN?
Voor vragen over de priklocatie, inlooptijden
en afspraken neemt u contact op met het
afsprakenbureau van PMO via 0251-714 614
of info@pmonederland.nl. Voor meer informatie
over uw Bloedwaardencheck kunt u contact
opnemen met uw behandelaar of kijken op
bonusan.com/bloedwaardencheck. Hier vindt
u ook een overzicht met veelgestelde vragen.

Uw bloed is een belangrijke
informatiebron. Met Bonusan
Bloedwaardencheck krijgt
u eenvoudig inzicht in deze
informatie. De uitslag is
betrouwbaar en kan een
belangrijke bijdrage leveren
aan uw behandeling.
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Bonusan Bloedwaardencheck

Bloedwaardencheck geeft
u meer controle over uw
gezondheid en meer grip op
uw behandeling. Zo dragen
we bij aan een betere
kwaliteit van leven voor
iedereen: Living Quality.

14 BLOEDWAARDENCHECKS
Bonusan biedt 14 verschillende Bloedwaardenchecks, van eenvoudige ijzertest tot complete
screening van het bloed. In overleg met uw behandelaar kunt u gericht onderzoek laten doen
naar bijvoorbeeld vitaminen, mineralen, cholesterol, insuline en laaggradige ontstekingen.
Art.nr.

Artikel

Adviesprijs

WP001

Bonusan Screening Compleet

€ 165,00

WP002

Bonusan Screening Basis

€ 135,00

WP003

Bonusan Insuline Resistentie Analyse

€ 45,00

WP004

Bonusan IJzer Analyse

€ 55,00

WP005

Bonusan Mineralen Analyse Compleet

€ 65,00

WP006

Bonusan Vitamine Analyse Compleet

€ 110,00

WP007

Bonusan Vitamine D Analyse

€ 55,00

WP008

Bonusan Vitamine B6 Analyse

€ 55,00

WP009

Bonusan Vitamine B12 Analyse

€ 45,00

WP010

Bonusan Schildklier Analyse Compleet

€ 115,00

WP011

Bonusan Cholesterol Analyse Compleet

€ 40,00

WP012

Bonusan Stress Indicatie Analyse

€ 45,00

WP013

Bonusan Lever Analyse

€ 35,00

WP014

Bonusan Laaggradige Ontsteking Analyse

€ 39,00

CONTACT
PMO		
Telefoon 0251-714 614
E-mail
info@pmonederland.nl

Bonusan
Telefoon 0186-745 001
E-mail
info-nl@bonusan.com

