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Van ‘Prik’naald tot Cyberlab stroomdiagram.
Ook in dit infobulletin leest u over de nieuwste ontwikkelen vanuit de laboratoria van Zuyderland
Medisch Centrum Sittard-Geleen. ‘Zuyderland’ is de nieuwe naam van Atrium en Orbis.

CYBERLAB STROOMDIAGRAM
Patiënten kunnen op 3 locaties geprikt
worden:
1. priklocatie van Orbis
2. in de huisartspraktijk
3. aan huis
Voor iedere locatie voert u andere
handelingen uit. In het stroomschema
hiernaast leest u welke stappen nodig zijn.
Nalezen
Dit schema is terug te vinden in de app
Werkafspraken MCC Omnes en via
www.mcc-omnes.nl/werkafspraken.
Klik vervolgens op Assistentes, Cyberlab,
Cyberlab stroomdiagram.

MRSA-PROTOCOL
Kent u de folder ‘Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE)’?
Deze folder is te downloaden via www.orbisconcern.nl/folders. Typ in het
zoekveld ‘MRSA’ of het foldernummer ‘816’, selecteer vervolgens de juiste
folder. Ook patiënten kunnen de folder via deze link bekijken.
Wilt u een papieren versie van de folder bestellen? Dat kan via het
secretariaat van het laboratorium Medische microbiologie. Bel hiervoor naar
088-459 54 35.

SLECHTS 1 EDTA-BUISJE PRIKKEN VOOR Hb, BSE, HbA1C
Sinds maandag 29 juni 2015 heeft het laboratorium van Zuyderland Medisch Centrum
Sittard-Geleen nieuwe apparatuur in gebruik voor bloedbeeld, HbA1C en bezinking. De
nieuwe toestellen zijn door een soort van lopende band serieel gekoppeld, waardoor voor
deze 3 onderzoeken in totaal nog maar 1 buisje EDTA-bloed nodig is. Voorheen was voor
HbA1C een aparte buis nodig, nu kan deze test uit de buis voor Hb en/of bezinking worden
bepaald. Voorwaarde is wel dat de EDTA-buis goed wordt gevuld, anders is er te weinig
materiaal beschikbaar voor de verschillende onderzoeken.

POTJES VOOR SEMEN-ONDERZOEK
Steeds meer aanvragen voor semen-onderzoek worden via de huisartspraktijk ingestuurd. In het
vorige Lab infobulletin lieten wij u al weten dat voor het verzamelen van semen een specifiek
potje nodig is. Dit potje is steriel en wordt van speciale plastic gemaakt. Op de afbeelding is het
juiste potje afgebeeld.
Patiëntinstructie
Het potje kan zonder instructie aan de patiënt worden verstrekt.
Voorraad
Per huisartspraktijk ontvangt u 2 potjes op voorraad. U kunt een voorraad van deze potjes
bestellen via www.medittashop.nl onder het artikelnummer OR135733 (Semenpotjes 125 ml
met rood schroefdeksel, steriel).

AANVRAGEN 12e WEEKS ZWANGERSCHAPSONDERZOEK (LABCODE H260)
e

De labaanvragen voor 12 weeks zwangerschapsonderzoek (bloedgroep, RhD, antistofscreening, Lues, HbsAg,
HIV, c-antigeen) worden altijd vergoed door het RIVM en tellen niet mee voor het eigen risico, ongeacht wie de
testen aanvraagt. Belangrijk is wel dat de juiste aanvraag geplaatst wordt: gebruik hiervoor aanvraagcode H260 in
e
Cyberlab of op het aanvraagformulier van MCC Omnes. Meestal vraagt de verloskundige of gynaecoloog het 12
weeks zwangerschapsonderzoek aan. Huisartsen kunnen de code H260 al aanvragen voordat de zwangere naar
de verloskundige gaat.
N.B.: Overige labaanvragen tijdens de zwangerschap (bijvoorbeeld Hb, glucose, Rubella) worden niet vergoed
door het RIVM en tellen wel mee voor het eigen risico.

‘PRIK’NAALDEN
Vorig jaar april lieten wij u weten dat leverancier BD de ‘prik’naald met kijkvenster ‘BD Vacutainer Eclipse Signal’
voorlopig niet in voldoende aantallen kon leveren. Het laboratorium van Zuyderland Medisch Centrum SittardGeleen heeft daarom besloten om tijdelijk een ‘prik’naald zonder kijkvenster aan te bieden.
Nu is er goed nieuws, want vanaf half juli kunt u de ‘BD Vacutainer Eclipse Signal’-naald weer bestellen. Het is de
bedoeling dat u eerst uw voorraad naalden opmaakt, voordat u de Signal-naalden gaat gebruiken. Wij raden u
daarom aan niet al te grote voorraden van de ‘prik’naald zonder kijkvenster te bestellen.

WIST U DAT…


Alle assistenten van huisartspraktijken in de eerste helft van juli een enquête over Cyberlab krijgen? We
vragen u om de enquête in te vullen. Huisartsen hebben deze enquête al eerder ontvangen.



MIRA HIS-gebruikers een rechtstreekse koppeling met Cyberlab kunnen krijgen?



In de maand juli alle praktijken een terugkoppeling van de audit krijgen? Er wordt dan ook een antwoord
gegeven op de vragen die jullie stelden.
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