editie juli 2016
Voor u de nieuwste editie van Labinfo. Niet
alleen een nieuw logo, maar een geheel
andere, frisse en overzichtelijke opbouw.
Nieuwe communicatiemedewerker bij MCC
Omnes
Per 1 juni ben ik, Peggy Meijers (41 jaar), gestart
als communicatiemedewerker bij MCC Omnes. Ik
woon samen met Ves en onze 2 kinderen Izzy en
Pep in Roggel.
Ik heb HBO Communicatie in Eindhoven gedaan
en daarna Communicatiewetenschap op de
universiteit in Nijmegen gestudeerd. Ik heb
gewerkt als media en account executive. En ben
daarna bij Randstad gestart als intercedente, waar
ik 14 jaar heb gewerkt. Hier was ik de schakel
tussen de contactpersonen van de bedrijven en de
mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan.
Nu ben ik de schakel tussen huisarts en specialist.
En richt ik me met een frisse blik op de
communicatie.

Meditta Logistiek
Roy in ’t Panhuis heeft een andere baan gevonden en heeft
inmiddels afscheid genomen van Meditta: “De afgelopen 7,5 jaar
heb ik bij Meditta met plezier gewerkt. Binnen mijn functie als
Logistiek Coördinator ben ik medeverantwoordelijk geweest voor de
opbouw van de diagnostiek en de daar bijhorende logistiek.
30 juni was mijn laatste dag bij Meditta en ik heb een andere
uitdaging gevonden bij Adelante Zorggroep in Hoensbroek. Ik wil
iedereen bedanken waarmee ik de afgelopen jaren prettig heb
samen gewerkt. Ik wens iedereen het allerbeste en wie weet tot
ziens.”

Wil Franssen neemt taken over
Wil Franssen zal de taken van Roy wat betreft contact met de
huisartspraktijken gaan overnemen. Voor de meesten al een bekend
gezicht. “Ik ben Wil Franssen wonende te Bunde en ben 56 jaar. Ik
ben getrouwd met Lilian en heb 2 zonen van 27 en 29 jaar (Nick en
Menno). Als chauffeur logistiek ben ik reeds sinds september 2012
in dienst bij Meditta.
Mijn nieuwe functie is coördinerend chauffeur logistiek. En neem
voor het logistieke gedeelte de taken van Roy in 't Panhuis over. Ik
ga, zoals voorheen ook, de praktijken langs om het diagnostieke
materiaal op te halen. Zoals de boxen, stikstof, CRP’s en de
bestellingen van de artsen. Verder zal ik de groep chauffeurs gaan
aansturen en hoop ik op net zo’n fijne samenwerking als met Roy.

LET OP: 'Cito' bloedprikken in de rode envelop!
Tot nu toe was elke transportbox voorzien van een rode ‘Cito’-envelop. Als deze in de huisartsenpraktijk
wordt gevuld, neemt het laboratorium deze met spoed in behandeling. Er zijn meldingen geweest dat de
route niet altijd goed gaat, daarom is besloten voor een andere werkwijze.
Er komt een nieuwe rode ´Cito´-envelop voor eenmalig gebruik (zie afbeelding). Deze envelop ligt niet
meer automatisch onderin de transportbox. Jullie voegen deze envelop zelf toe wanneer dat nodig is. Als
start krijgen de praktijken komende week een brief en een aantal rode enveloppen van de chauffeurs
aangeleverd. Nieuwe zijn te bestellen via de webshop van Meditta. We vragen jullie geen grote voorraad
te bestellen, 1 rol is genoeg. Er zitten zo’n 50 enveloppen op één rol.

Vitamine B1 en B6 niet meer inpakken in aluminiumfolie
De (Lithium Heparine)buisjes bloed voor Vitamine B1 en vitamine B6 hoeven per direct niet meer
ingepakt te worden in aluminiumfolie. Op het etiket zal de tekst "inpakken" ook niet meer benoemd
worden in Cyberlab. Jullie kunnen deze nu gewoon in het bloedrekje erbij zetten.

Instructie, gele urinepotje en bijbehorende
buizen
We willen jullie vragen extra aandacht te besteden aan het
meegeven van de instructie flyer aan de patiënt bij het urine
afnamesetje, dat bestaat uit een geel urinepotje en bijbehorende
buizen. Vanuit de patiënten merken we dat er nog vaak
onduidelijkheden zijn over het gebruik. Licht het wanneer nodig ook
nog even mondeling toe. Het is namelijk de bedoeling dat de
patiënten alleen nog buisjes bij jullie afgeven en geen potjes meer
om in te sturen. Het laboratorium kan binnenkort namelijk geen
potjes meer verwerken.

Let op bij keuze afnamelocatie
In het vorige bulletin hebben we aangegeven dat er een nieuwe afnamelocatie is toegevoegd in
Cyberlab, die alleen bestemd is voor de medewerker van Zuyderland die in een huisartspraktijk komt
prikken: "AfnameZuydinHAP". Het signaal vanuit Zuyderland komt, dat er soms patiënten komen met een
onjuiste afnamelocatie.
Voor de duidelijkheid de opties nog een keer op rij:

#1 = De priklocaties Zuyderland
#2 = Huisartspraktijk met eigen assistente
#3 = Huisartspraktijk met prikster van Zuyderland

En met de zomerperiode voor de deur willen we iedereen graag een hele fijne, zonnige, leuke, gezellige
en inspiratievolle vakantie wensen, met de mensen die je lief zijn.

Colofon

Redactie

Labinfo 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’.
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