JANUARI 2016

JAARGANG 3, NUMMER 11

Beste assistentes,
De kerstversieringen zijn opgeruimd en het vuurwerk heeft voor een mooi spektakel gezorgd. Kortom het nieuwe jaar is
begonnen! We willen jullie hartelijk bedanken voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Met jullie hulp hebben we in 2015 de zorg
kunnen leveren die de patiënten in onze regio verdienen. Ook dit jaar gaan wij ons best doen om jullie zo goed mogelijk te
ondersteunen, zodat jullie op de hoogte zijn van gemaakte afspraken en werkwijzen. Houd daarom jullie mailbox goed in de
gaten voor dit Lab infobulletin.
Samen met jullie kunnen wij de zorg in de Westelijke Mijnstreek nog beter maken. Als jullie vragen, tips en opmerkingen
hebben, schroom niet en laat het ons weten. Onze medewerkers staan jullie graag te woord via 046-457 11 30 en info@mccomnes.nl. We wensen jullie een goed, gezond en gelukkig 2016 toe.
Met vriendelijke groet,

Paul Bergmans
Huisarts
Directie MCC Omnes

Mariëlle Krekels
Internist
Directie MCC Omnes

Jeanne Krikke
Lid werkgroep Kwaliteitsborging Lab

CYBERLAB WIJZIGINGEN


Uit de enquête is gebleken dat een etiket gewenst is als een extra buis geprikt moet worden, als een test niet
aan te vragen is in Cyberlab. Kijk wel even in Laboview wanneer een extra buis geprikt moet worden.



Vanaf 1 februari krijgt iedereen een nieuw profiel binnen Cyberlab. Uw inloggegevens blijven hetzelfde. Vanaf
dat moment kunt u alleen resultaten zien waarvan de huisarts binnen de praktijk ooit aanvrager is geweest. Het
blijft belangrijk om te controleren of u de juiste naam in combinatie met geboortedatum selecteert.

GEWIJZIGD: INSTRUCTIE OPVANGEN URINE
De instructie voor het opvangen van urine is gewijzigd. Een tip van het laboratorium:
Druk een buis nooit eerst als test in een leeg potje; de buis zal zich daarna niet meer vullen.
De instructie is als bijlage meegestuurd met dit infobulletin. U kunt deze ook inzien via de app Werkafspraken
MCC Omnes en downloaden via www.mcc-omnes.nl/werkafspraken. De instructie staat onder Assistentes,
Microbiologie, Urine opvangen instructie.

FUSIE: NIEUWE BUIZEN
Door de fusie worden vanaf 6 januari de volgende testen met een andere methode in het laboratorium uitgevoerd,
waardoor de afnamebuis/buistype wijzigt in een lithiumheparinegel buis (4,5 ml lichtgroene dop):
AFP
Progesteron
Vitamine D
Lipoproteïne (a)
C3, C4, alfa1-antitrypsine
Ceruloplasmine
Immuunglobulines (IgG, IgA, IgM)
Voor volgende testen is het aantal buizen bij afname gewijzigd:
PSA/PSA vrij: geen aparte lithiumheparinegel buis (4,5 ml licht groene dop) meer nodig
Vitamine B1 en B6: 1 afnamebuis i.p.v. 2 (lithiumheparine 2 ml, donkergroene dop)
Kijk in Laboview voor de laatste informatie. Het geplastificeerde labformulier dat in uw huisartsenpraktijk hangt is
niet meer up to date. Wij doen ons best om deze zo snel mogelijk te vervangen.

WIST U DAT…


Een nieuwe bloedafnamenaald beschikbaar is van BD? De naald is korter, het kijkvenster is beter zichtbaar
en de naald laat zich beter vullen. Het bestelnummer is hetzelfde gebleven als dat van de huidige naald.

Colofon
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