
Laboratorium
onderzoek 

Waarvoor laboratoriumonderzoek?
Uw behandelaar stemt met u af waarvoor
laboratoriumonderzoek nodig is. U kunt
op verschillende locaties van GGZ Oost
Brabant bij star-shl terecht voor bloedafname.

Kijk voor tijden en adressen op:
www.ggzoostbrabant.nl/prikposten

Werkwijze

Als u dat graag wilt, kan uw behandelaar of het 
secretariaat een formulier met details van de 
aanvraag meegeven. U ontvangt enkele dagen 
van tevoren een herinnering per e-mail 

Informatie over bloedafname 
GGZ Oost Brabant maakt voor bloedafname gebruik van de diensten van een gespecialiseerd 
laboratorium: star-shl. Lees meer over hoe dit werkt in deze flyer.

Let op: de prikposten van de ziekenhuizen
kunnen u niet helpen en weten niet waar-
voor geprikt moet worden.



Zelf bellen?
Wilt u een afspraak met star-shl veranderen? 
Dan kunt u zelf bellen met star-shl op nummer: 
088 – 020 95 55, kies in het keuzemenu voor 
optie 2. 

Vragen?

Voor andere vragen kunt u terecht bij het
secretariaat van uw behandelaar.

Contact met ons?
GGZ Oost Brabant

Postbus 3

5427 ZG Boekel

088 - 846 04 60

www.ggzoostbrabant.nl

(of telefonisch) over een aanstaande afspraak. 
Hierin staat vermeld of u nuchter geprikt moet
worden. Nuchter betekent dat u niet heeft 
gegeten of gedronken.

Als het voor u lastig is om naar een prikpost te 
komen, dan kunt u vragen om thuis geprikt te 
worden. Thuis prikken gebeurt ’s morgens tussen 
10.00 en 12.00 uur; door drukte kan de  
medewerker van star-shl iets later zijn. Er kan 
geen exacte tijd aangegeven worden waarop 
iemand langs komt.

In sommige gevallen moet u nuchter geprikt 
worden. Dit wordt aangegeven door uw  
behandelaar en in het e-mail bericht. Nuchter 
prikken kan op de prikpost, kijk voor tijden en 
adressen op: www.ggzoostbrabant.nl/prikposten

Nuchter prikkken thuis gebeurt standaard 
tussen 7.30 en 8.30 uur; door drukte kan de 
medewerker van star-shl iets later zijn.

Belangrijk?

Medewerkers van star-shl zijn te herkennen
aan hun bedrijfskleding met logo (zie onderaan 
deze folder) en kunnen zich altijd legitimeren.
Wanneer star-shl telefonisch contact opneemt, 
is dat met een afgeschermd nummer. 
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