
Geachte huisarts, 
 
In overleg met Zuyderland Medisch Centrum hebben wij besloten de volgende maatregelen 
te nemen: 
 
AANVRAGEN DIAGNOSTIEK LABORATORIA  

Gezien de grote drukte in het laboratorium van Zuyderland wordt de huisarts gevraagd om 
zeer terughoudend te zijn met labaanvragen. 
 
Het advies luidt: 
 
1 Alleen labaanvragen die dringend/noodzakelijk zijn. Geen routine aanvragen, geen 
controles. 
2 Om het aantal bezoeken aan Zuyderland te verminderen liever niet in Zuyderland prikken. 
3 Het is geen optie om nu meer gebruik te gaan maken van prikken aan huis, dit is de meest 
tijdrovende, dus minst efficiënte manier om te prikken. Gezien de drukte en mogelijke 
personeelsuitval door ziekte moeten we kiezen voor de meest efficiënte manier van prikken. 
Aanpassing woensdag 18 maart: 
Eerder gaven wij aan om terughoudendheid te betrachten bij het aanvragen van 
bloedafname bij niet-mobiele patiënten in de thuissituatie. Dit verzoek is onverkort van 
kracht. Echter al lopende afspraken over prikken thuis en het aanvragen van prikken in de 
thuissituatie voor gevallen die in uw ogen echt nodig zijn, kunnen gewoon door blijven gaan! 
U hoeft dus niet actief uw patiënten te benaderen om thuisprikken stop te zetten. Mocht u 
toch besluiten om de bloedafname aan huis niet door te laten gaan, wilt u dit dan doorgeven 
om te voorkomen dat de priksters niet onnodig rijden (via telefoonnummer 088-4597750). 
 
Mochten thuispatiënten typische klachten hebben zoals koorts (>38 °C) en respiratoire 
verschijnselen (hoesten, kortademigheid), dan dient dit bij de aanvraag kenbaar gemaakt te 
worden. Deze zullen dan geprikt worden door medewerkers van de bloedafnamedienst met 
adequate persoonlijke beschermingsmiddelen. Hiervoor is een aparte bloedafnamedienst 
opgezet. 
 
EXTERNE PRIKPOSTEN ZUYDERLAND 
Per direct sluiting externe prikposten Zuyderland en faciliteiten priksters Zuyderland 
in de huisartspraktijk. 

In het kader van het beperken van contacten met corona (-verdachte) patiënten en het 
indammen van het verspreidingsrisico is besloten om alle regionale prikposten en 
bloedafnamefaciliteiten bij huisartsen (voor zover het om priksters van Zuyderland gaat) per 
direct te sluiten.  
Mocht een bloedafname toch noodzakelijk zijn dan staan daarvoor de poliklinische 
bloedafnames op de Zuyderland locaties in Heerlen, Sittard-Geleen, Brunssum en Kerkrade 
tot uw beschikking. Deze bloedafnamefaciliteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor patiënten 
die geen typische klachten hebben zoals koorts (>38 °C) en tenminste één van de volgende 
respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid. Patiënten met deze klachten worden 
verwezen naar de speciaal voor deze groep patiënten ingerichte afnamefaciliteiten op de 
locatie Heerlen (Gebouw F, Kantoorflat). Deze patiënten kunnen aangemeld worden bij het 
KCHL onder telefoonnummer 088-4597802.  
N.B. de logistiek van Meditta en Zuyderland voor het ophalen van labdiagnostiek in de 
huisartspraktijken blijft ongewijzigd! 

 
AANVRAGEN MEDISCHE BEELDVORMING 

Onderstaande richtlijnen zijn met name bedoeld om de scheiding van patiëntenstromen in 
COVID en niet-COVID mogelijk te maken.  
 
Tijdelijk geen vrije inloop voor bucky onderzoek!!! 



Bij problemen is overleg met de radiologie voor triage te allen tijde mogelijk. 
 
Voorafgaand aan een evt. aanvraag voor geplande aanvraag medische beeldvorming: 
Actief screenen patiënt op symptomen (koorts hoesten, verkouden etc.) en/of contact met 

corona-positief gescreende patiënt en/of in risicogebied geweest conform RIVM richtlijn. 
 
a Indien positief:  
Geen aanvraag voor medisch beeldvormend onderzoek doen.  
De huisarts kan zo nodig telefonisch overleg plegen met de dienstdoende radioloog over de 
noodzaak van insturen. 
 
b Indien negatief:  
Alle acute vraagstellingen blijven gehandhaafd, alle chronische vraagstellingen opschorten. 
 
3 Gedefinieerd per modaliteit:  
 
Echo 
 

1. MSK programma annuleren, uitzondering vraagstelling: acuta artritis, fracturen 
2. Abdomen programma:  

a.  itis vraagstellingen honoreren:  
                                                               i.      Appendicitis  
                                                             ii.      Cholecystitis 
                                                           iii.      Diverticulitis 

b. Nierstenen en stuwing honoreren 
c. AAA honoreren 
d. Langdurige buikklachten (>1 week) uitstellen 

3. Echo algemeen: 
a. Lymfadenopathie honoreren 
b. Ingeklemde breuk honoreren 

 
Bucky 
 

1. Thorax honoreren behoudens COPD en/of controle (let op: geen koorts of hoesten!) 
2. Fractuur vraagstelling honoreren 
3. Alle langdurige klachten en artrose gerelateerd uitstellen 

 
Mammo 
 

1. Palpabele leasie honoreren (langer bestaand <<< nieuw) 
2. Mastitis honoreren 
3. Controles/screening 3 weken uitstellen  

 
 
Wij wensen iedereen veel sterkte en wijsheid in de komende periode. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Directie MCC Omnes 
Paul Bergmans en Marielle Krekels 
 



 
 


