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Patiënten enquête
De patiënt kan al langere tijd bloed voor een
laboratorium onderzoek, aangevraagd door de
huisarts, laten prikken op externe locatie, zijnde
de huisartsenpraktijken en de externe locaties van
Zuyderland. De geleverde zorg voor de patiënt
wordt hiermee verbeterd.
Kwaliteit in het leveren van deze zorg is belangrijk
en op sommige punten goed te meten. We willen
dan ook de komende maand bij alle
huisartsenpraktijken en externe priklocaties de
tevredenheid van de patiënt meten. De chauffeurs
zullen de enveloppen met formulieren voor de
patiënten enquête bij de praktijken bezorgen. We
willen jullie vragen deze aan 15 patiënten uit te
reiken. De ingevulde formulieren kunnen in de
envelop via de chauffeur retour naar MCC Omnes.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Kinkhoest
Er is weer sprake van een toenemende incidentie van kinkhoest. Bij
zuigelingen en jongere kinderen is een neusswab de enige manier
om betrouwbare diagnostiek te doen. Het is niet mogelijk om
hiervoor een kind naar het lab te sturen voor afname van
diagnostiek en het is ook niet nodig om hiervoor naar de poli
kindergeneeskunde te verwijzen.
Het protocol Kinkhoest inclusief kweek afname instructie is te vinden
en na te lezen in de werkafspraken (app) onder Algemeen. En het is
reeds naar alle bloedprikkende praktijken gemaild. De aanvraag kan
verder afgehandeld worden in Cyberlab.

EVA studie
In de regio loopt een onderzoek, genaamd EVA-studie, naar de
betrouwbaarheid van de POCT test D-dimeren in de
huisartsenpraktijk. Alle praktijken hebben inmiddels een envelop met
informatie en buisjes om extra bloed af te nemen ontvangen. Per
huisarts vragen we 2 testen in te zetten.
Op dit moment zijn er 10 praktijken die het onderzoek hebben
ingezet, bedankt hiervoor!
Hierbij willen we jullie als assistente ook vragen mee te werken om
dit onderzoek tot een succes te maken.

Nieuwe transportboxen
De komende periode gaan we alle transportboxen vernieuwen. Er komt een moderne uitvoering van de
huidige boxen, die nu al bijna 10 jaar meegaan. Deze nieuwe boxen zijn uitgerust met temperatuurloggers. We starten binnenkort met een pilot van 5-6 praktijken. Daarna volgt de uitrol bij alle praktijken.

Cyberlab team
Ons Cyberlab team bestaat na de fusie van de laboratoria van Orbis
en Atrium uit 4 personen.
Van links naar rechts op foto: Jo Pantus, Bas Boonen, Roel Visser
en Maurice Muyres.
Wij zorgen er samen voor dat de helpdesk tijdens kantooruren altijd
bereikbaar is en we alle vragen zo snel mogelijk kunnen
beantwoorden. Kan een probleem niet telefonisch opgelost worden,
komen wij met alle plezier even langs in de praktijk. Mochten er
minder urgente vragen zijn of bepaalde wensen binnen Cyberlab
kunnen jullie mailen met cyberlab@zuyderland.nl.
Wij zien een goede en fijne samenwerking graag tegemoet.

Wisten jullie dat:
* de externe priklocaties Zuyderland (locatie Sittard) en de routes aan huis prikken nu als twee aparte
lijsten in de Werkafspraken (app) vermeld zijn onder categorie Assistentes – bloedprikken huisartspraktijk
– buitenprikpoli’s locaties en routes aan huis prikken?
* de lay-out van het laboratorium ‘loopbriefje’ binnenkort wordt gewijzigd?
* priksters van Zuyderland kunnen prikken in huisartsenpraktijken in onze regio ter vervanging van
vakantie/ziekte en dergelijke?
* jullie hier uitgebreide informatie over vinden in de werkafspraken (app) onder Assistentes –
bloedprikken in huisartspraktijk – priksters Zuyderland prikken in huisartspraktijken?

*jullie het toegevoegde deelnameformulier hiervoor kunnen invullen en mailen naar Erik Jansen?

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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