SHO ondersteunt

SHO heeft gevoel voor de patiënt

SHO Centra voor Medische Diagnostiek ondersteunt
uw huisarts of verloskundige met diverse diagnostische
onderzoeken. Hierdoor is uw huisarts in staat een snelle
diagnose te stellen en u bij eventuele gezondheidsproblemen, snel te behandelen.

Sommige patiënten zijn vanwege hun medische conditie
niet in staat om voor onderzoek of bloedafname naar een
locatie van SHO te komen. Speciaal voor deze patiënten
heeft SHO een thuisprikservice. Onze medewerkers komen
dan voor onderzoek of bloedafname bij u aan huis.

Zo houdt SHO, samen met uw huisarts, de gezondheidszorg betaalbaar en dichtbij!

Is dit ook voor u een oplossing? Vraagt u dan naar deze
service bij uw huisartspraktijk.

SHO blijft dichtbij
SHO Centra voor Medische Diagnostiek heeft meer dan
150 diagnostische servicepunten. Een servicepunt van
SHO is dus altijd bij u in de buurt. Op onze locaties kunt u
terecht voor bijvoorbeeld:
bloedafname
het maken van een hartfilmpje (ECG)
echografie
oogonderzoek (fundusfoto’s)
longfunctieonderzoek

SHO kent geen wachttijden en heeft de uitslag van het
onderzoek altijd snel voor uw huisarts beschikbaar. Daarnaast beschikt SHO over een modern eigen laboratorium.
Wij vinden het erg belangrijk om klantvriendelijk en servicegericht onze onderzoeken uit te voeren. Daarom zijn onze
medewerkers behulpzaam, deskundig en ervaren. Kijk voor
onze locaties op www.diagnostiekplanner.nl.
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Voor de kleintjes onder ons heeft SHO een speciale
prikservice: Kindje Prik. Kijkt u voor deze service op
www.kindjeprik.nl.

Heeft u ondersteunt
na het lezen van deze folder nog vragen? Meer
SHO

informatie over SHO en de onderzoeken die wij uitvoeren,
kunt u vinden op www.sho.nl. U kunt ons uiteraard ook
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bellen wanneer u een vraag heeft. Wij zijn op werkdagen
uw huisarts of verloskundige met diverse diagnostische
bereikbaar van 8.30u tot 17.00u. Ons telefoonnummer is
onderzoeken. Hierdoor is uw huisarts in staat een snelle
088-999 7777.
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