Belangrijk:
Lees deze brief goed door.

Algemene informatie voor de patiënt
Om ervoor te zorgen dat deze test op een juiste wijze wordt uitgevoerd vragen wij u om deze brief aandachtig te lezen en de instructies te volgen.
Het niet juist opvolgen van de instructies kan tot gevolg hebben dat de test opnieuw uitgevoerd moet
worden. De kosten hiervan zijn helaas voor uzelf.
Belangrijk: voer de testen alleen uit op maandag, dinsdag of woensdag. Stuur de testmaterialen op dezelfde dag door ze vóór de laatste lichting in de brievenbus te doen of naar het postkantoor te brengen.
Bij extreme warmte of wanneer het vriest adviseren wij u om de materialen bij het postkantoor af te
geven om zo ervoor te zorgen dat alles in goede staat blijft.

Voorbereiding
Controleer altijd of uw gegevens juist genoteerd
zijn op de meegeleverde formulieren.

Bloedonderzoek
Voor het stellen van een juiste diagnose kan
soms een bloedonderzoek nodig zijn. Voor een
bloedafname gaat u naar een (bloed-)prikpost.
Hiervoor kunt u op www.medivere.nl/zorgeloosprikken een ticket kopen. Hier rekent u gelijk de
kosten voor het prikken af. Zie voor meer informatie de bijlage “Zorgeloos Prikken”.
Op de eerst volgende werkdag ontvangt u een
email van onze partners van PMO Nederland.
Deze email bevat ondermeer een verwijsbrief
en de gegevens van een priklocatie in uw eigen
omgeving waar u een afspraak kunt maken om
bloed af te geven.
Print deze verwijsbrief uit en neem het, samen
met alle onderdelen van de test, mee naar uw
afspraak. Zonder deze verwijsbrief wordt u niet
geprikt.
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Het kan zo zijn dat de medewerker bij de prikpost
vergeet om uw materialen aan u terug te geven.
Gebeurt dit, vraagt u daar dan zelf om. Zonder
deze materialen kunnen wij geen onderzoek uitvoeren.
Heeft u alle bloedbuisjes teruggekregen van de
prikpost? Plaats deze volle bloedbuisjes in de verzendbuisjes en sluit die goed af. Hierna kunt u de
verzendbuisjes met daarin de bloedbuisjes en de
meegeleverde formulieren met de seal-bag aan
ons retourneren.
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Instructies voor de verzending
Let op: envelop (seal-bag) niet aangetekend of met handtekeningbevestiging versturen.

1. Controleer of alle formulieren volledig zijn
ingevuld en of uw persoonlijke gegevens
juist zijn. Plaats deze in de seal-bag.
2. Controleer of op alle buisjes een barcode
sticker is geplakt en of de datum en de tijd
van de afname erop staan.
3. Plaats de buisjes met de onderzoeksmaterialen in de verzendbuisjes en sluit die af. Dit
zorgt ervoor dat de onderzoek buisjes tijdens
het vervoeren niet beschadigd raken.
4. Plaats vervolgens de verzendbuisjes in de
seal-bag/retourenvelop.
5. Verwijder het plakrandje en plak de sealbag/retourenvelop goed dicht.

7. Voor het verzenden van de seal-bag heeft u
geen postzegels nodig. U kunt de seal-bag
in de loop van de middag, voor de laatste
buslichting in de brievenbus doen of bij een
postkantoor/ PostNL Pick-up locatie afgeven.
8. Bij extreme hitte of wanneer het vriest adviseren wij u om de seal-bag bij een postkantoor of een PostNL Pick-up locatie af te geven
om de invloed van het weer op de materialen te beperken.
9. Het adres waar de materialen naartoe verzonden moeten worden, staat al op de sealbag. U hoeft dus zelf niets op de seal-bag te
noteren.
10. Circa 2 weken na het opsturen van de materialen ontvangt uw de uitslag.

6. Bewaar de seal-bag in de koelkast totdat u
de seal-bag verstuurt.
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Zorgeloos Prikken
Voor “Allergo-Screen IgG voeding intolerantie” testen is veneus bloed noodzakelijk. Onze samenwerkingspartner, PMO Nederland, heeft op talloze plekken en met verschillende prikposten contracten
afgesloten. Hierdoor kunnen wij u de mogelijkheid bieden om in uw eigen omgeving bloed te laten
prikken zonder de risico afgewezen te worden.

Hoe werkt dat?
Ga hiervoor naar www.medivere.nl
Kies de optie Prikafspraak
Klik op Zorgeloos Prikken om de aankoopstappen te kunnen doorlopen.

Hier is het mogelijk om een ticket voor PMO Nederland kopen waarmee u gegarandeerd bloed kunt laten
prikken.
Hiervoor ontvangt u op de volgende werkdag via de email een verwijsbrief van PMO Nederland. U krijgt
dan op basis van uw postcode een prikpost toegewezen waar u gegarandeerd geholpen wordt. Het is van
belang om de mailbox goed in de gaten te houden.
U rekent de kosten voor de prikafspraak eenvoudig bij ons in de webwinkel af. PMO zoekt op basis van de
postcode een prikpunt bij u in de buurt en stuur een mail aan u met daarin het adres van de priklocatie en
de inlooptijden. Deze e-mail bevat ook een verwijsbrief. Het is belangrijk dat u deze verwijsbrief uitprint
en samen met het priksetje mee neemt naar het prikpunt. U draagt zelf zorg voor de distributie van het
priksetje.
Let op:
De bloedmonsters kunnen alleen op maandag, dinsdag en woensdag worden opgestuurd, dit betekent
dat u alleen op deze dagen kunt bloed laten prikken.
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