Wat betekent een nuchtere
bloedafname?
Indien u nuchter moet zijn voor
uw bloedafname betekent dit dat
u NIET meer mag eten of drinken
vanaf middernacht tot aan de
bloedafname. Een klein beetje
water drinken mag nog wel.

Voornamelijk bij onderzoeken
naar glucose of
insulinebepalingen moet men
nuchter zijn.
Betaal ik iets voor een
bloedafname?
Het bloedprikken kan kosteloos bij
onze verpleegkundige hier in de
praktijk. Achteraf krijgt u wel een
factuur van het labo toegestuurd
voor het onderzoeken van de
stalen zelf. Dit staat los van onze
praktijk.
Meer informatie:
www.dewijkpraktijk.be
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Wat is de vrije raadpleging?
De vrije raadpleging is er om u de dag zelf
nog te kunnen helpen met een acute
hulpvraag. Ook voor het invullen van
attesten en formulieren kan u terecht op
de vrije raadpleging. Voor het bespreken
en behandelen van meerdere klachten
maakt u een afspraak. De arts op de vrije
raadpleging zal enkel uw acute hulpvraag
beantwoorden.

Wat is de vrije kinderraadpleging?
De vrije kinderraadpleging is er voor
kinderen die plots ziek zijn geworden. Ook
hier geldt de regel dat enkel de acute
hulpvraag zal behandeld worden.

Hoe kan ik een bloedafname krijgen?
Voor een bloedafname heeft u
aanvraag nodig. Deze kan u verkrijgen
bij uw huisarts. Hierop staat vermeld
welke uit te voeren analyses er dienen
te gebeuren. ZONDER deze aanvraag
kan er GEEN bloedafname gebeuren.
Maak dus steeds eerst een afspraak bij
uw huisarts.

Wie kan zich aanmelden voor de vrije
raadpleging?
De vrije raadpleging is bedoeld voor
ingeschreven patiënten of mensen die
zicht willen inschrijven in de praktijk.

Wanneer is de vrije kinderraadpleging?
Dagelijks kan u zich aanmelden met uw
kind tussen 17u en 17u20.

Wanneer is de vrije raadpleging?
Dagelijks tussen 9u-10u.

Hoe verloopt de vrije kinderraadpleging?
Nadat u zich heeft aangemeld, tussen 17u
en 17u20, start de vrije raadpleging om
17u20. U wordt verder geholpen in
volgorde van aanmelding. Op de vrije
kinderraadpleging heeft u geen vrije keuze
van arts.

Hoe verloopt de vrije raadpleging?
U meldt zich aan op de praktijk tussen 9u9u50 aan het onthaal. De
onthaalmedewerker zal u op de lijst van
de vrije raadpleging plaatsen. U wordt in
volgorde van aanmelding verder
geholpen. Op de vrije raadpleging heeft u
geen vrije keuze van arts.
Indien het heel druk is kan het voorvallen
dat u niet meer op de lijst gezet kan
worden, u krijgt dan wel een afspraak
voor de dag zelf nog.

Wie kan zich aanmelden voor de vrije
kinderraadpleging?
De vrije kinderraadpleging is bedoeld voor
kinderen van 0 tot 12 jaar.

Gelieve u tijdig aan te melden.

Wanneer kan ik terecht voor een
bloedafname?
Elke werkdag tussen 8u -11 u kan u
ZONDER afspraak terecht bij onze
verpleegkundige . Wenst u op een
ander tijdstip een bloedafname dan is
een afspraak bij onze verpleegkundige
vereist. BELANGRIJK is wel dat u goed
navraagt of u al dan niet nuchter moet
zijn voor de bloednamen.
Hoe verkrijg ik de resultaten van mijn
bloedafname?
Voor de resultaten kan u bellen op het
belmoment elke werkdag tussen 17u –
17u20 of we kunnen uw resultaten met
een woordje uitleg uploaden in uw
Beoogo account. U kan het resultaat
terug vinden onder ‘mijn bestellingen’.

