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In dit Lab infobulletin leest u tips over uw CRP-apparatuur, het procedurebeleid Antistolling bij een
endoscopie wordt toegelicht en u leest over het wel of niet desinfecteren van de huid.
NAALDCONTAINERS: INLEVEREN BIJ APOTHEEK
Het is mogelijk om uw naaldcontainers in te leveren bij uw eigen apotheek. Uw apotheek kan namelijk met de
Gemeente afspraken maken over het inleveren van de boxen. Bespreek met uw apotheker wat de mogelijkheden
hiervoor zijn.

CYBERLAB: WIST U DAT…


er nog geen Cyberlab terugkoppeling binnen Tetrahis mogelijk is? Hieraan wordt gewerkt.



als een patiënt niet wordt geprikt in de eigen praktijk dat de patiënt altijd een Cyberlabbriefje meekrijgt, mits aan
huis geprikt wordt?



ook huisartsen die op huisbezoek zijn gevraagd worden om Cyberlab digitaal in te vullen?



nieuwe assistentes en waarnemers in de huisartsenpraktijk zich kunnen opgeven voor een Cyberlabtraining?
Aanmelding gaat via de Cyberlab helpdesk: 088-459 49 86 en cyberlab@orbisconcern.nl.



uitleg over Cyberlab in de werkafsprakenapp van MCC Omnes te vinden is? Kijk hiervoor onder Assistentes,
Cyberlab scholing.



de geheimhoudingsverklaring verplicht is?

3 TIPS VOOR CRP-APPARATUUR
In alle huisartsenpraktijken is de CRP-apparatuur gekalibreerd. U ontvangt een bewijs van kalibratie. Bij de NHGaccreditatie moet u kunnen aantonen dat u dit bewijs in uw bezit heeft.
Wij hebben de volgende tips voor u:




Plaats de apparatuur niet aan de buitenmuur. Het apparaat staat dan op een te koude plaats
Verplaats de apparatuur alleen na overleg met Orbis Medisch Centrum. Neem hiervoor contact op met de
POCT-helpdesk (088-459 52 58) en POCT@orbisconcern.nl
Open het deurtje niet handmatig. Het openen van de deur gaat automatisch met de knop

ZORGDOMEIIN: PATIËNTINFORMATIE IN HET HIS
Het is belangrijk om in het HIS de juiste patiëntgegevens te hebben staan. Deze gegevens worden via ZorgDomein
automatisch doorgestuurd naar Orbis Medisch Centrum. In het vakje voor het telefoonnummer hoort alleen het
telefoonnummer te staan. Teksten als ‘privé- en gsm-nummer’ moeten hier vermeden worden. Door het juist
invullen van het telefoonnummer kan Orbis contact opnemen met een patiënt wanneer dit nodig is.

WIJZIGING IN PROTOCOL VENEUZE BLOEDAFNAME: DESINFECTIE VAN HUID
Het protocol veneuze bloedafname (venapunctie) is gewijzigd. Zorg ervoor dat iedereen in uw praktijk op de hoogte
is van de nieuwe werkwijze. Volg hiervoor de volgende stappen:
1.
2.
3.
4.

Bekijk het nieuwe protocol via www.mcc-omnes.nl onder Diagnostiek, Assistentes app
Print het voorblad van het protocol
Laat dit voorblad voor ‘gezien’ ondertekenen
Berg het voorblad op in de protocollenklapper

Desinfectie van de huid volgens de WIP-richtlijn:

Wel desinfecteren
-

Niet desinfecteren

Bij immuungecompromitteerde patiënten (o.a.
bij dialyse- en oncologiepatiënten)
Bij bloedafname voor bloedkweken

-

Bij patiënten met een normale weerstand

Bij twijfel mag altijd gedesinfecteerd worden, mits de desinfectie correct uitgevoerd wordt.
Lees vanaf 23 juli 2014 het protocol in de app Werkafspraken MCC Omnes, onder Assistentes,
Venapunctie protocol.

WDA-SCHOLING: DIAGNOSTIEKCARROUSSEL (ENDOSCOPIE AFDELING)
Tijdens deze scholing is de ASA classificatie toegelicht. De werkwijze is als volgt:
In principe kan iedere patiënt Dormicum krijgen, behalve ASA 4 en 5. In de huisartsenpraktijk komt u geen ASA 5
tegen. Bij sedatie verblijft de patiënt 1 uur in het ziekenhuis ter observatie. Bij geen sedatie mag de patiënt direct na
het onderzoek naar huis. Voor rolstoelgebruikers raden wij u aan in overleg te gaan met de afdeling Endoscopie.
Het beleid bij Antistolling en Endoscopie en de ASA classificatie zijn vanaf 23 juli 2014 te lezen in
de Werkafsprakenapp van MCC Omnes. U vindt dit onder:
- Werkafspraken, Interne/MDL-ziekten, Coloscopie
- Assistentes, Scopie: ASA en antistolling

WIST U DAT…


van de extramurale bloedafname van Orbis Medisch Centrum het verzoek komt om bij voorkeur geen priktijden
‘voor prikken aan huis’ af te spreken met de patiënten? Dit is namelijk moeilijk in de planning voor het prikken te
verwerken.



we u vriendelijk verzoeken om de voorraad bloedbuizen regelmatig te controleren op vervaldatum? Buizen die
dreigen te vervallen of reeds vervallen zijn, hebben minder vacuüm en vullen zich hierdoor minder goed.



patiënten die verwezen zijn naar de niercheckpoli de 24-uurs urinecontainer binnen 24 uur na het vullen dienen
in te leveren bij Meldpunt Oost 04 te Orbis Medisch Centrum (poliklinische bloedafname)? Kijk voor meer
details in de Werkafspraken app MCC Omnes, Werkafspraken, Interne/MDL-ziekten, Niercheckpoli.

 indien faeces of urine wordt ingestuurd voor labdiagnostiek de juiste aantal feaces/urinepotjes dient te worden
meegegeven? Geef de patiënt een duidelijke instructie over hoe de materialen aangeleverd dienen te worden.
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