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Koeriersdienst/materialen
Naast deze dienstverlening op het gebied van diagnostiek kunt u ook rekenen op onze
koeriersdienst. Bij de meeste praktijken komt de koerier dagelijks langs, bij sommige
praktijken wekelijks. Hetzij voor het ophalen van materiaal, maar ook voor het wisselen van
de boxen of voor het afleveren van uw bestelde labformulieren. Materialen, zoals
verwijsformulieren, bokalen en dozen, kunt u via de koerier bijbestellen. U kunt de microbox
regelmatig ruilen, zodat u altijd voldoende op voorraad heeft. U kunt alle materialen, die in
de boxen zitten, ook apart/los verkrijgen bij de koerier. Voor een verzoek om materialen
kunt u ons ook telefonisch bereiken van 7.00 uur tot 19.00 uur via het speciale
huisartsennummer.

Speciale huisartsennummer
Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar via een speciaal telefoonnummer voor de 1e lijn:
033 – 8508701. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen binnen het gehele
telefoonverkeer van Meander. Het is bedoeld voor al uw contacten.
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1. Klinische chemie
Bloedafname in de huisartsenpraktijk
Afhankelijk van de grootte van de huisartsenpraktijk, het aantal
patiënten en de al aanwezige prikpunten in de buurt, wordt er
gekeken of bloedafname in deze (groeps-)praktijk haalbaar is. Ook
worden de huurprijs, aantal “prikdagen” én openingstijden in deze
afweging meegenomen.
In de ruimte waar de bloedafname plaatsvindt, staat een bureau/tafel en stoel, prikstoel,
afsluitbare kast, is voorzien daglicht(-lampen), wastafel, wifi/netwerkverbinding en is
minimaal 12m2 groot. Daarnaast is er een (ruime) wachtkamer, toilet en voldoende
parkeergelegenheid beschikbaar.

“Prikken in eigen Praktijk” (PIEP)
Doktersassistenten worden kosteloos door Meander Medisch Centrum getraind. Deze
training bestaat uit een theorieles waarin o.a. de basis van de anatomie (arm) en de
fysiologie behandeld worden. Het praktijkgedeelte bestaat uit 2 à 3 dagdelen. Onder
toezicht wordt 50 keer een veneuze bloedafname uitgevoerd. Indien de cursist voldoende
bekwaam geacht wordt, ontvangt hij/zij een certificaat. Deze bekwaamheid wordt elke 3 jaar
opnieuw getoetst.
(De doktersassistenten worden i.v.m. de complexiteit niet getraind om bloed af te nemen bij
patiënten van de trombosedienst en patiënten van specialisten, kinderen en baby’s).
In overleg met de coördinator van het prikteam worden data gepland waarop de training
plaats zal vinden; via telefoonnummer 033-8504078.
In afstemming met de huisartsen wordt er gekozen op welke dagen en op welke tijden er
geprikt wordt (tussen 08:00 uur-14:30 uur).
Datum en tijd moeten afgestemd worden en kunnen niet zonder overleg gewijzigd worden,
aangezien Meander de koerierdienst regelt. Afhankelijk van de priktijden komt de koerier
tijdens de 1e (vóór 11 uur) of 2e ochtendronde; er is in de middag één ronde voor alle
praktijken.
De huisartsenpraktijk verzorgt de bloedafname (van huisartspatiënten) en declareert
daarvoor een consult bij de zorgverzekeraar. Meander Medisch Centrum levert de
materialen voor de bloedafname en zorgt voor transport.
Met praktijken/instellingen wordt jaarlijks een afspraak gemaakt voor een bezoek door een
laboratorium-assistent. Tijdens dit bezoek worden met alle opgeleide doktersassistenten in
de praktijk de ervaringen besproken aan de hand van het bezoekformulier “Prikken in eigen
praktijk”. Tevens wordt de theoretische kennis van de bloedafname opgefrist en worden
nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht gebracht.
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Eén contactpersoon en emailadres van de huisartsenpraktijk om bovengenoemde zaken te
regelen is belangrijk. Contactpersoon / e-mailadres vanuit Meander Medisch Centrum is
teammanager bloedafname/trombosedienst, Netty Baan, email: amr.baan@meandermc.nl.

Bruikleen CRP meter
Voor de bruikleen van een CRP meter dient de praktijk aan een aantal voorwaarden te
voldoen alvorens de implementatie kan plaatsvinden.
De huisartsenpraktijk heeft minimaal 6000 patiënten.
Er wordt een bruikleen-overeenkomst + contract getekend.
Er wordt door de gebruikers een training gevolgd.
Er is een juiste plek beschikbaar om de meter veilig te plaatsen en te kunnen
koppelen.
• Een opslagplek in een koelkast voor de cartridge.
• Verplichte deelname training, welke wordt verzorgd door Meander Medisch
Centrum.

•
•
•
•

DTO, Diagnostische Toetsing Overleg: Spiegelinformatie aanvraaggedrag
Het Laboratoriumcentrum biedt huisartsen in de regio de mogelijkheid een gezamenlijk
Diagnostisch Toets Overleg te houden. Hieronder leest u de meest recente informatie.
Diagnostische aanvragen en uitslagen zijn belangrijk voor uw praktijkvoering en het nemen
van besluiten. DTO’s leiden regelmatig tot goede discussies en uiteindelijk tot (nog) zinniger
en zuiniger aanvraaggedrag. Een DTO duurt gemiddeld twee uur en is voor u kosteloos.
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Intercollegiaal overleg Klinische Chemie
U kunt op werkdagen contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus tussen 08.30
en 18.00 uur op telefoonnummer 033 – 850 20 88, overige tijden via de telefooncentrale van
Meander Medisch Centrum.

2. Infectiepreventie
Kweken op MRSA en BRMO
Een patiënt hoeft alleen te worden gekweekt op MRSA en BRMO indien:
er binnenkort een opname volgt en één van de volgende situaties van toepassing is:
Uw patiënt
o is opgenomen of behandeld geweest in het buitenland < 1 jaar geleden
o verbleef In een AZC < 2 maanden geleden
o heeft contact (gehad) met BRMO
o woont/werkt op een veehouderij
Gaat uw patiënt naar de polikliniek / Radiologie / functieafdeling (m.u.v. endoscopie) dan
hoeven er geen MRSA en/of BRMO kweken afgenomen te worden.
De reden hiervoor is dat er op deze afdelingen voor iedere patiënt de Basis hygiëne
maatregelen gelden, ongeacht of de patiënt drager is van MRSA en/of BRMO.
Voor het uitgebreide kweekschema zie https://mcce.nl/werkafspraken/brmo kies daarna:
patiëntengroepen / schema.
Voor het kweekformulier zie
https://mcce.nl/system/ckeditor_assets/attachments/258/Bijlage_3_nieuw.pdf
Voor vragen kunt u mailen naar: infectiepreventie@meandermc.nl of tijdens kantooruren
contact opnemen met de dienstdoende deskundige infectiepreventie: 033-8502103.
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3. Pathologie
Diagnostiek
Voor diagnosebepaling kunt u de volgende materialen bij de afdeling Klinische Pathologie
insturen:
1. Indicatieve uitstrijkjes

Klachten van tussentijds bloedverlies, bloederige afscheiding of
bloedverlies na gemeenschap (samenleving) kunnen een reden zijn om
een uitstrijkje te maken, ongeacht de leeftijd. Wij voorzien u van een
pakket voor de cervixcytologie (15 tests).
2. Weefsel
Weefselafname betreft meestal een afwijking van de huid. Hiervoor neemt u van de
verdachte plekjes een monster af en geeft dit mee aan onze koerier.
Voor het afnemen van weefsel voorzien wij u gratis van: disposable Scalpels in
diverse maten, disposable huidstansjes in diverse diameters, biopsyblade voor
huidshaves en hechtmateriaal.

Obducties
Een obductie kan worden uitgevoerd als er sprake is van een natuurlijke dood of een
niet-natuurlijke dood, als het lichaam is vrijgegeven voor de officier van justitie. Voor een
goede uitvoering van de obductie is het belangrijk dat de klinisch patholoog kan beschikken
over de klinische geschiedenis. U kunt hiervoor een uitdraai maken van de laatste klinische
brief of van een samenvatting van de in de huisartspraktijk bekende voorgeschiedenis. De
klinisch patholoog neemt daarna contact met u op. En u ontvangt een verslag.
Bij twijfel over een natuurlijke dood kun u contact opnemen met de gemeentelijke
lijkschouwer, die zo nodig contact opneemt met de Officier van Justitie
Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met
het secretariaat van de Klinische Pathologie, 033 - 850 21 50 of mailen
klinischepathologie@meandermc.nl.
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4. Medische Microbiologie
Intercollegiaal overleg
U kunt op werkdagen contact opnemen met de arts-microbioloog tussen 9.00 en 17.00 uur
op telefoonnummer 033 – 850 29 29, overige tijden via de telefooncentrale van Meander
Medisch Centrum.

Materialen
Alle materialen voor kweek of PCR kunnen met de koerier meegegeven worden of afgegeven
worden in Meander Medisch Centrum, bij de balie van de
bloedafname (Oranjerie).
De koerier zorgt voor de bevoorrading van de afnamematerialen.
Er is een materialenkaart beschikbaar waarin staat welk
afnamemateriaal gebruikt kan worden.

Vraagstellingen
Bijzondere vraagstellingen indien mogelijk met de dienstdoend arts-microbioloog bespreken,
via 033 – 850 29 29.

5. Radiologie & Nucleaire Geneeskunde
Intercollegiaal overleg
U kunt op werkdagen tussen 08.00-17:00 uur contact opnemen via 033 – 850 87 01 en
vragen naar de dienstdoende radioloog.

Echografie voor huisartsen
Cursussen ‘echografie voor gevorderden’ en ‘echografie voor beginners’ in
Meander Medisch centrum. De cursussen worden verzorgd door Maarten
Nix, radioloog, en Giselle Alma, echografist.
De cursus ‘echografie voor beginners’ sluit af met een praktijkexamen.
Voor wie
Huisartsen met én zonder echo-ervaring.
Leerdoelen basiscursus
• De cursist verkrijgt theoretische kennis (basale fysica) over wat echografie is, en welke plaats
het in kan nemen binnen de huisartsenpraktijk.
• De cursist verkrijgt kennis van de 3-dimensionale anatomie van de abdominale organen, de
grote abdominale vaten en van de veneuze vaten van de benen.
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De cursist verkrijgt kennis over het echografisch beoordelen van een zwangerschap tot 12
weken.
De cursist verkrijgt basale kennis over het echografisch herkennen van pathologie m.b.t. de
onderwezen protocollen.
De cursist leert het echografieapparaat praktisch te bedienen.
De cursist verkrijgt praktische vaardigheden om de onderwezen protocollen te scannen.
De cursist leert de beperkingen en de moeilijkheid van echografie in te schatten.
Het is de cursist duidelijk dat het opdoen van veel praktische ervaring nodig is om echografie
echt te beheersen.

Cursus gevorderden
Verdieping van kennis en kunde abdominale echografie.
Er wordt antwoord gegeven op vragen die in de dagelijkse praktijk opkomen. Daarnaast worden de
volgende onderwerpen behandeld:
• Echo hals
• Echo testis
• Echografie palpabele afwijkingen
• Echografie mammae
• Echo DVT
• Transvaginale echografie
• Prikken onder echogeleide
Werkwijze
Deze cursussen bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. Na bespreking van de anatomie en
veel voorkomende pathologie van de verschillende structuren, zal er in de cursus veel aandacht
worden besteed aan het echografisch in beeld brengen van de besproken structuren. Er wordt
geoefend in kleine groepjes van maximaal 4 cursisten.
Bij de cursus zijn inbegrepen: lesmateriaal, “modellen”, een hapje en een drankje.
De beginnerscursus wordt afgesloten met een examen.
Accreditatie
30-35 punten.
Cursusdata
De cursussen starten vanaf september en worden vaak op de maandagavonden gegeven.
Informatie
Voor inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met de secretaresse van de afdeling R&N,
py.van.hamersveld@meandermc.nl.
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