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Informatiebrief 

Aan de prikdienst of prikpoli

Bij u heeft zich een patiënt gemeld waarbij bloedafname noodzakelijk is. Voor het onderzoek zijn 

3 Serum buisjes (Gele dop) nodig 

De buisjes hoeven enkel 8-10 maal gezwenkt te worden, verder hoeft er geen bewerking 

op het bloed uitgevoerd te worden.

De patiënt heeft PostNL goedgekeurd verzendmateriaal bij zich waar de bloedbuizen en het 

aanvraagformulier in kunnen. Het geheel wordt door de patiënt zelf kosteloos naar het 

antwoordnummer verzonden. 

Het priktarief dient u rechtstreeks af te rekenen met de patiënt of in rekening te brengen 

bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Bedankt voor uw diensten. Wann

organisatie. 

Aan de patiënt 

U heeft zich aangemeld voor een bloedafname bij de prikpoli of prikdienst. Er hoeven geen 

verdere bewerkingen op het bloed uitgevoerd te worden. U heeft een PostNL goedkeur

verzendenveloppe bij u waar u de bloedbuizen en het aanvraagformulier in kunt doen. Het 

geheel kunt u zelf kosteloos naar het antwoordnummer sturen. Bij koud weer, temperaturen 

onder de 10* C, de enveloppe binnen bij een postagentschap af te geven. Dit 

bevriezing. 

Met vriendelijk groet, 

RP Analytic in samenwerking met Centrum Preventieve Geneeskunde

Contactgegevens: 

RP Sanitas Humanus 

Postbus 38 

4493 ZG Kamperland (ZL) 

T: 0113 – 370 170 E: info@rpsanitashumanus.com
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Aan de prikdienst of prikpoli 

Bij u heeft zich een patiënt gemeld waarbij bloedafname noodzakelijk is. Voor het onderzoek zijn 

3 Serum buisjes (Gele dop) nodig die de patiënt bij zich heeft. 

10 maal gezwenkt te worden, verder hoeft er geen bewerking 

op het bloed uitgevoerd te worden. 

heeft PostNL goedgekeurd verzendmateriaal bij zich waar de bloedbuizen en het 

r in kunnen. Het geheel wordt door de patiënt zelf kosteloos naar het 

 

dient u rechtstreeks af te rekenen met de patiënt of in rekening te brengen 

bij de zorgverzekeraar van de patiënt. 

Bedankt voor uw diensten. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze 

U heeft zich aangemeld voor een bloedafname bij de prikpoli of prikdienst. Er hoeven geen 

verdere bewerkingen op het bloed uitgevoerd te worden. U heeft een PostNL goedkeur

bij u waar u de bloedbuizen en het aanvraagformulier in kunt doen. Het 

geheel kunt u zelf kosteloos naar het antwoordnummer sturen. Bij koud weer, temperaturen 

onder de 10* C, de enveloppe binnen bij een postagentschap af te geven. Dit in verband met 

RP Analytic in samenwerking met Centrum Preventieve Geneeskunde 

info@rpsanitashumanus.com     

Telefoon: 06 – 86 46 86 60 

www.duurzaamgezond.info 
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Bij u heeft zich een patiënt gemeld waarbij bloedafname noodzakelijk is. Voor het onderzoek zijn 

10 maal gezwenkt te worden, verder hoeft er geen bewerking 

heeft PostNL goedgekeurd verzendmateriaal bij zich waar de bloedbuizen en het 

r in kunnen. Het geheel wordt door de patiënt zelf kosteloos naar het 

dient u rechtstreeks af te rekenen met de patiënt of in rekening te brengen 

eer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze 

U heeft zich aangemeld voor een bloedafname bij de prikpoli of prikdienst. Er hoeven geen 

verdere bewerkingen op het bloed uitgevoerd te worden. U heeft een PostNL goedkeurde 

bij u waar u de bloedbuizen en het aanvraagformulier in kunt doen. Het 

geheel kunt u zelf kosteloos naar het antwoordnummer sturen. Bij koud weer, temperaturen 

in verband met 


