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Online afspraak maken voor
bloedafname

Voor de veiligheid van u en onze medewerkers maakt u altijd eerst online
een afspraak voor bloedafname, het inleveren van materialen en
functieonderzoeken. Dit geldt ook als u direct doorverwezen wordt na
een bezoek aan een van onze poliklinieken, en voor kinderen. Op deze
manier proberen we drukte te vermijden, zodat het mogelijk is om 1,5
meter afstand te houden. Door op afspraak te werken hoeven patiënten
bovendien minder lang te wachten.

Voordelen online afspraak maken





U maakt de afspraak binnen een paar minuten
U kunt meestal binnen 5 minuten al bij ons terecht
U hoeft minder lang te wachten
U kunt een afspraak maken tot 3 maanden van tevoren

Afspraak maken
1. Scan de QR-code met uw smartphone of tablet:

Of ga naar www.olvg.nl/bloedafname en klik op de rode button ‘Online afspraak maken
Oost en West’

2. Maak uw afspraak:






Kies waarvoor u een afspraak wilt maken
Kies een locatie.
De bloedafnamelocaties in Oost en West zijn uitgebreid met een extra
bloedafnamelocatie en wachtruimte per locatie. Via het online afsprakensysteem
worden de beschikbare tijden en wachtruimtes getoond. Voor beide wachtruimtes kan
een afspraak gemaakt worden.
Kies een datum en tijd
Vul uw gegevens in

3. Maak uw afspraak definitief, door te klikken op de rode button ‘Maak afspraak’.
4. Uw afspraak is gemaakt. U ziet nu uw afspraakbevestiging. Deze ontvangt u ook per email. Let op: soms komt de e-mail in uw spambox terecht.

Wat neem ik mee naar de afspraak?




Een mondkapje (verplicht in OLVG)
Aanvraagformulier of aanvraag uit Zorgdomein
Een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument

Handig om te weten
Een afspraak maken kan alleen online. Het is niet mogelijk om telefonisch een afspraak te
maken.








U kunt een afspraak maken voor bloed afnemen, materiaal afhalen om urine of ontlasting
in te sparen en gespaarde urine of ontlasting afgeven.
Ook voor een functieonderzoek, zoals een GGT voor zwangeren maakt u eerst online
aan afspraak.
Voor kinderen kunt u ook online een afspraak maken.
Lukt het niet om online een afspraak te maken? Vraag dan hulp aan een naaste.
U kunt uw afspraak eventueel verzetten of afzeggen via een link in de e-mail.
U krijgt geen herinnering van de afspraak.
Als u in behandeling bent in OLVG kunt u de uitslagen na 7 dagen bekijken in MijnOLVG.

Vragen?
Meer informatie over onze werkwijze kunt u vinden op www.olvg.nl/bloedafname.
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Wachtruimtes Bloedafname
Locatie Oost

Locatie West


OLVG

Online afspraak maken voor bloedafname

3

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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