
   

 

 

 

   
 

 

 

 

Editie september 2016     
Tip:  

denk bij de eerste keer openen van de mail met 

ons Lab Infobulletin aan het downloaden van 

de afbeeldingen. Anders is het zo jammer van 

onze nieuwe lay-out, die nu sprekender is door 

deze opzet en meer beeldmateriaal bevat. 
 

Hoe doe je dat? 

Ga met pijltje van muis naar de info regel net 

boven het begin van de mail, de kop van het 

infobulletin: ‘Klik hier om afbeeldingen te 

downloaden. Om uw privacy te beschermen, zijn 

enkele afbeeldingen in dit bericht niet automatisch 

gedownload’. De inforegel wordt blauw.  

Klik op de rechtermuisknop, kies voor: 

• ‘afbeeldingen downloaden’ voor alleen deze 

Infobulletin,  

• verander de instellingen voor automatisch 

downloaden of 

• voeg afzender toe aan lijst met veilige afzenders 

als je wilt dat de afbeeldingen in het vervolg bij 

ieder bulletin worden gedownload.  
  

 

  
    
 

   

 

Rode cito-envelop  
 
De nieuwe werkwijze met de rode cito-envelop is inmiddels doorgevoerd. Alle praktijken hebben de 

nieuwe rode enveloppen ontvangen en de oude zijn uit de transportboxen gehaald. 

 

Zoals afgesproken gaat bij een Cito-aanvraag het aan te leveren materiaal (buisjes) in de rode envelop. 

Deze wordt boven op de materialen in de box geplaatst. Binnen Zuyderland wordt de envelop met 

voorrang behandeld. 

 

Let op! De envelop is voor eenmalig gebruik. Dat betekent dat de praktijk deze op voorraad moet 

hebben. Bestellen kan via de webshop van Meditta, http://www.medittashop.nl. 

  

 



   
    
 

   

 
 

 

Bloedprikservice: melden bij MCC Omnes  
 
Jullie hebben al eerder kunnen lezen over de extra service, dat in 

bepaalde situaties een prikster van Zuyderland MC komt prikken in 

de huisartsenpraktijk. 

 

Deze optie kan als een tijdelijke optie worden gekozen als vangnet 

voor langdurige uitval van één van de eigen assistentes. Voor 

kortdurende adhoc vervanging is er maatwerk vereist en worden de 

mogelijkheden samen bekeken. 

 

Let op: bij deze invulling vervalt de declaratiemogelijkheid op de 

huisartsenpraktijk voor het bloedprikken en zijn de kosten voor de 

patiënt iets hoger. 

 

Aanvragen vanuit de praktijk kunnen worden gemeld bij MCC 

Omnes, email: info@mcc-omnes.nl, tel: 046-4571130. 

 

Wij vragen u de aanmelding, indien mogelijk, bijtijds door te geven. 

We werken eraan dit ook in de Werkafspraken (app) te verwerken.  
  

 

   
    
 

   

 

Urinekweken Medische Microbiologie  
 
In het kader van samenwerking en kwaliteitsverbetering worden de urinekweken, van niet opgenomen 

patiënten, vanaf 1 augustus tot nader bericht op locatie Heerlen Medische Microbiologie verwerkt. De 

rapportage van de resultaten zal er daarom iets anders uit zien dan voorheen. Voor overleg kunt u 

gewoon bellen met Medische Microbiologie Sittard-Geleen (088-4592335). 
 

 

   
    
 

   

 

Glucose buizen  
 
Met ingang van 5 september wordt de huidige buis voor 

glucosebepaling met grijze dop (4,0 ml) vervangen door de buis met 

lichtgrijze doorschijnende dop (2.0 ml). Zie ook bijgevoegde 

afbeelding met boven de huidige buis 4.0 en onder de ‘nieuwe’ buis 

2.0, die al langer in Heerlen wordt gebruikt. 

 

De buizen zijn qua inhoud even groot, alleen het vacuüm is anders. 

Hierdoor vult de nieuwe buis slechts met 2 ml. Cyberlab geeft vanaf 

5 september dan ook op het etiket “Grijs 2.0” aan. 

 

Het formaat buis verandert dus niet, alleen de kleur dop en de 

hoeveelheid af te nemen bloed. 

 

De keuze voor deze andere buis is genomen in het kader van 

samenwerking en kwaliteitsverbetering van Zuyderland MC Sittard-

Geleen en Heerlen. Dit betekent concreet dat jullie gewoon de 

huidige buisjes 4.0 kunt blijven gebruiken. Als deze op zijn kun je de 

nieuwe buisjes 2.0 bestellen. 

 

Mocht de nieuwe buis nog niet in de praktijk aanwezig zijn, kan het 

etiket met “Grijs 2.0” op de huidige “Grijs 4.0” geplakt worden.  
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Overzicht priklocaties  
 
De priklocaties van Zuyderland Laboratorium, zowel Thuisprikken als Externe Locaties stonden voorheen 

op één lijst. Naar aanleiding van meldingen vanuit de praktijken blijkt dit niet handig en zeker niet 

overzichtelijk. Daarom vanaf nu twee aparte lijsten. We hebben het overzicht van externe priklocaties in 

de Westelijke Mijnstreek en Echt reeds in de werkafspraken (app) https://mcc-omnes.nl/werkafspraken 

(onder Algemeen) gezet. De aparte lijst van Thuisprikken wordt op zeer op korte termijn ook toegevoegd. 

Let op: het is een dynamisch document. De routes vindt u ook binnen Cyberlab onder de paperclip. 

 

Daarnaast is duidelijk gecommuniceerd met de medewerkers van Zuyderland MC dat er, indien de dag 

Thuisprikken patiënt- doorgegeven door praktijk- anders is dan in het schema, de praktijk wordt gebeld. 

De huisarts kan dan aangeven of het wel/niet noodzakelijk is op de aangegeven dag te prikken of dat 

geschoven kan worden naar een dag op de route. 

 

TIP: We willen jullie vragen vooral te blijven melden als er verbeterpunten in de samenwerking worden 

geconstateerd. Alleen dan kunnen we samen beter worden.  

  

 

   
    
 

   

 

 

 

EVA studie  
 
Diverse huisartsen vragen om de D-dimeertest als POCT. Eén van 

de randvoorwaarden om deze test veilig en zinvol in te zetten is 

onderzoek doen. MCC Omnes gaat in samenwerking met R. 

Oudega, huisarts-onderzoeker, Julius Centrum UMC Utrecht het 

onderzoek aan de huisartsenpraktijken aanbieden. We starten in 

september met de uitrol. Praktijken krijgen een informatiepakket 

aangereikt. 

 

We willen jullie, de assistentes, vragen dit onderzoek te steunen. 

Het vraagt voor jullie aandacht bij het prikken van een D-dimeer. Er 

zullen dan meerdere buisjes ten behoeve van het onderzoek gevuld 

moeten worden. 

 

De pakketjes worden half september aan de praktijken geleverd. 

Mocht de praktijk extra pakketjes willen, dan kan dit aangevraagd 

worden via info@mcc-omnes.nl. 

 

We verwachten dat de resultaten van dit onderzoek over 4 maanden 

bekend zijn. Zodra meer bekend is, horen jullie het uiteraard van 

ons.  
  

 

   
 

   

 
Colofon 
  

Redactie 
 

Dit infobulletin is tot stand gekomen met medewerking van: 
 

https://mcc-omnes.nl/werkafspraken
mailto:info@mcc-omnes.nl


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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