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Wij wensen jullie, mede namens de laboratoria van Orbis Medisch Centrum, prettige feestdagen toe! 

DE FUSIE LEIDT TOT VERANDERINGEN 

 
Afgelopen periode hebben jullie veel informatie ontvangen over bloedprikken, de nieuwe kleurenkaart, het nieuwe 
labformulier, veranderingen in het buizengebruik en niet te vergeten de nieuwe urinepotjes. Sinds het vijfde Lab 
infobulletin zijn zaken veranderd. Deze hebben we niet direct gecommuniceerd, omdat we willen voorkomen dat 
jullie iedere week een mail van ons ontvangen. Daarom ‘verzamelen’ we de onderwerpen, zodat we deze gebundeld 
aan jullie kunnen toesturen in een Lab infobulletin. 
 
Orbis Medisch Centrum werkt veel samen met Atrium Heerlen. Dit is in het kader van de fusie. Hierdoor wordt het 
een en ander op elkaar afgestemd en dit heeft tot gevolg dat er wijzingen plaatsvinden. Het kan zijn dat jullie 
daarom in de toekomst vaker dan 1 keer per 2 maanden een Lab infobulletin ontvangen. We vragen jullie om begrip 
voor deze situatie.  
 

BUIS IS VERANDERD: CYBERLAB IS LEIDEND 

 

Als een buis verandert, klopt de kleur van de buis die op de kleurenkaart Aanvraag laboratoriumonderzoek van MCC 
Omnes staat niet meer. We hebben afgesproken dat de informatie die Cyberlab aangeeft leidend is voor de keuze 
van de buis. Ook al staat er dus andere informatie op de kleurenkaart. Ook kun je een kijkje nemen op Laboview via: 
www.orbisconcern.nl/professionals/laboview/. 
 
Een voorbeeld: 
PSA is op de kleurenkaart een stolbuis met gel. Vorige week is deze buis veranderd in een lith.heparine buis. Ook is 
er een extra buis nodig. Ditzelfde geldt voor een HCG-aanvraag. 
 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER URINEPOTJES 

 

Als een patiënt het urinebuisje in het ziekenhuis aflevert, dient de patiënt dan ook zelf thuis het buisje te 
vullen? 
Bij voorkeur wel. 

 

Als een patiënt niet zelf thuis het buisje kan vullen, kan de patiënt dan ook met het potje naar het 

ziekenhuis gaan, zodat ze daar het buisje vullen? 

Urine is beter houdbaar in het buisje. Het advies is om het buisje binnen 2 uur te vullen. Het vullen van het buisje 

kan thuis, in de praktijk of in het ziekenhuis. 

 

Op de patiëntinstructie voor het opvangen van urine staat niet vermeld of de patiënt de urine in de koelkast 

dient te bewaren. Is het de bedoeling dat de patiënt dit in de koelkast bewaart?  

De instructie is alleen bedoeld voor het vullen van de buizen met urine. Het zegt niets over hoe urine op te vangen 
of te bewaren/vervoeren. Voor de bewaarcondities van urinebuizen kan als algemene regel worden aangehouden: 

- Buizen met witte dop in de koelkast bewaren 
- Buizen met gele dop op kamertemperatuur bewaren 

 

Een zorgcentrum vraagt aan de huisartsenpraktijk om urinepotjes en buisjes te leveren voor hun patiënten. 

Voor de huisartsenpraktijk is dit veel werk. Is dit de juiste werkwijze? Of kan het zorgcentrum zelf de potjes 

en buisjes bestellen via medittahop.nl? 

Het zorgcentrum kan de potjes zelf bij het lab of op hun locatie aanvragen, omdat het een priklocatie is. Bij de start 

was dit nog niet goed ingericht. De huisartspraktijk hoeft hier niet voor te zorgen. 
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Colofon 
Dit Lab infobulletin is een uitgave van MCC Omnes en wordt 1x per 2 maanden verstuurd aan praktijkmedewerkers in de Westelijke Mijnstreek en 
omstreken. Eerdere edities kunt u nalezen in de app ‘Werkafspraken MCC Omnes’ onder ‘Nieuws’. Zoek op ‘MCC Omnes’ in de App Store of 
Google Play. Wilt u dit infobulletin niet ontvangen? Mail dan naar info@mcc-omnes.nl.Dit infobulletin is tot stand gekomen met medewerking van: 

Redactie   Functie      Telefoon  E-mail 
Jeanne Krikke  lid werkgroep Kwaliteitsborging Lab 
Marcella van Weert  communicatiemedewerker MCC Omnes   06-349 358 83 marcellavanweert@mcc-omnes.nl 
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