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ONZE
WIL U MEER VERTELLEN

BLOEDWAARDENCHECK
Bloedwaardencheck van Bonusan
geeft u meer inzicht in uw gezondheid.
Deze folder vertelt u precies wat
de Bloedwaardencheck voor u kan
betekenen en hoe u hem aanvraagt.

WWW.BONUSAN.COM

WELKE CHECKS ZIJN ER?
Er zijn veertien verschillende Bonusan
Bloedwaardenchecks, van eenvoudige
ijzertest tot complete screening van
uw bloed. Samen met uw behandelaar
kunt u zo gericht onderzoek laten
doen naar onder andere vitaminen,
mineralen, cholesterol, insuline, stress
of laaggradige ontstekingen.
BETROUWBAAR & GEMAKKELIJK
Uw bloed wordt zorgvuldig
gecontroleerd door een onafhankelijk,
geaccrediteerd laboratorium dat is
gespecialiseerd in bloedanalyse. Voor
het prikken kunt u terecht bij ruim
800 professionele prikpunten door
heel Nederland.
HEEFT U VRAGEN?
Voor meer informatie over uw
Bloedwaardencheck kunt u contact
opnemen met uw behandelaar of kijken
op bonusan.com/bloedwaardencheck.
Daar vindt u ook een overzicht met
veelgestelde vragen.

Bonusan Bloedwaardencheck

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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ZICHT OP

gezondheid

HOE WERKT HET?
Samen met uw behandelaar bepaalt u welke
Bloedwaardencheck(s) u nodig heeft.
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U ontvangt van uw behandelaar een e-mail waarmee u een
account kunt activeren op bonusan.com. Vervolgens bestelt
u uw Bloedwaardencheck(s).
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Uw bestelling en NAW-gegevens worden gedeeld met het
afsprakenbureau van onze samenwerkingspartner PMO en het
laboratorium. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
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U belt het afsprakenbureau van PMO om een afspraak te
maken bij een prikpunt bij u in de buurt.
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U ontvangt per e-mail een bevestiging met de inlooptijden
van het gekozen prikpunt en een brief voor de laborant.
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Per post ontvangt u een pakketje met de bloedbuisjes,
labformulier en een voorgefrankeerde medische
retourenvelop. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.
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U gaat naar het prikpunt en neemt vijf dingen mee: de
bloedbuisjes, de medische retourenvelop, het labformulier,
de brief voor de laborant en een legitimatiebewijs.
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Na het prikken doet u de gevulde bloedbuisjes in de
medische envelop en stuurt deze dezelfde dag per gewone
post naar het laboratorium.
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Het laboratorium analyseert uw bloed en stuurt de uitslag
naar uw behandelaar. Uw behandelaar evalueert altijd eerst
de uitslag om een goede interpretatie te garanderen.
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Uw behandelaar bespreekt de uitslag met u en start uw
behandelplan of vraagt samen met u aanvullende checks aan.

