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Persoonlijk en vertrouwelijk

Bij de Informatiedesk geven we u in een besloten ruimte 
algemene uitleg, tijdens een persoonlijk gesprek. 
Hiervan wordt geen verslag gemaakt. Vanzelfsprekend is 
vertrouwelijkheid gewaarborgd. Wij kunnen uw dossier 
niet inzien of aanvullen, we behandelen u niet en zullen 
niet de taak van de arts overnemen. Wel kunnen we 
vertellen over de chemische en biologische processen die 
in het lichaam spelen, wanneer een bepaalde waarde 
afwijkend is. Deze uitleg proberen we in zo begrijpelijk 
mogelijke taal aan u over te brengen.

Heeft u belangstelling voor een gesprek? 
Maak dan een afspraak via 
www.resultlaboratorium.nl 
of via (078) 654 15 32 of maak
gebruik van het inloopuur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

U bent van harte welkom!

Waar?
Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk
afdeling Bloedafname (ingang in centrale hal) 
Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

Wanneer?
Elke maandag (niet op algemeen erkende feestdagen) 

Van 13.00 tot 14.00 uur werken wij op afspraak
Van 14.00 tot 15.00 uur kunt u binnenlopen



Kom op een maandagmiddag 
naar de Informatiedesk 
Laboratoriumgeneeskunde 
van Result Laboratorium! 

Een specialist op het gebied 
van laboratoriumgeneeskunde 
staat klaar om uw vragen 
kosteloos te beantwoorden.

U kunt een afspraak maken 
of gebruik maken van het 
inloopuur (zie achterzijde).

Meer weten over uw bloedbepalingen en laboratoriumuitslagen?

Uw arts heeft vaak niet de tijd - en soms ook niet de 
gedetailleerde kennis - om heel uitgebreid met u op deze 
vragen in te gaan. Zelf zoeken op internet geeft niet altijd 
duidelijkheid en zeker niet altijd correcte informatie.

Wij hebben tijd en kennis

Result Laboratorium wil tijd voor u nemen en heeft zeer 
specialistische kennis in huis. Wij zijn immers dé dienst-
verlener voor Zuidwest-Nederland op het gebied van 
laboratoriumgeneeskunde. Binnen het Albert Schweitzer 
ziekenhuis en Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis zorgen 
wij met de modernste middelen voor alle laboratorium-
bepalingen. 

Iets voor u? 

Stel, u heeft bloed laten prikken. Uw arts vertelt u wat de 
uitkomst is en of dit ‘goed of slecht’ is. 
Misschien krijgt u geneesmiddelen mee, of een doorver-
wijzing, of een ander advies. Maar u zou graag nog eens 
in alle rust horen wat nu precies de achtergrond is van uw 
specifieke bloedwaarden.

Denkt u hierbij aan:  

∙ Bloedsuikerwaarden
∙ Hormoonbepalingen
∙ Nierfunctiewaarden
∙ Bloedarmoede
∙ Vitaminegebrek
∙ Schildklierwaarden
∙ Bloedbezinking/ontstekingswaarden
∙ Cholesterol
∙ Leverwaarden
  En veel meer…

 Wanneer is een uitslag 
(te) hoog of (te) laag?

Welke processen in het lichaam 
hangen hiermee samen? 

Waarom worden 
bepaalde testen 
aangevraagd?


