Bekijk de online versie indien u deze nieuwsflits niet goed kunt lezen.
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Waarom deze nieuwsflits?
Uit de vele telefoontjes en vragen over het transport en de bestellingen van materialen in het
kader van het BVO baarmoederhalskanker blijkt dat u helaas niet allemaal volledig op de
hoogte bent over de manier waarop het transport van BVO materialen baarmoederhalskanker
nu is geregeld in deze regio.
Daarom willen we de procedure bij deze graag nog eens toelichten in deze korte nieuwsflits.
We hopen dat hierna alle opstartproblemen zijn verholpen.

Wat is er veranderd?
Het transport van uitstrijken in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
wordt in de regio Twente Achterhoek vanaf 1 maart j.l. verzorgd door de vervoersdienst van
LabMicTA en LabPON.

Wat betekent dit voor u?

U hoeft niet meer te bellen of te mailen om de BVO materiaal op te laten halen.
U kunt de BVO verpakkingen elke dag aanbieden aan onze vaste chauffeurs, samen met
de andere materialen in de blauwe en groene envelop.

Wat te doen na afname van het materiaal?
Doe de uitstrijkjes in de BVO verpakking
Plak de verpakking dicht met de barcode sticker
Leg het klaar op dezelfde plek waar u ook patiëntmateriaal klaar legt voor
infectiediagnostiek of pathologisch onderzoek van LabMicTA of LabPON.
Voorzie de buitenkant van de verpakking nog wel even van een kleine adressticker van de
aanvragende praktijk.

Wie haalt de BVO materialen op?
Onze vervoersdienst haalt de BVO patiëntmaterialen bij uw praktijk op en draagt deze
vervolgens - via de landelijke BVO vervoersdienst - over aan het pathologisch laboratorium van
het RadboudMC in Nijmegen. Hier worden de patiëntmaterialen onderzocht.

Hoe kunt u nieuwe BVO afnamesets bestellen?
Bestellingen van nieuwe BVO afnamekits baarmoederhalskanker kunt u zelf doorgeven via een
speciale bestelmodule op www.baarmoederhals.nl
Alle huisartsenpraktijken in de regio hebben een mail ontvangen van de landelijke BVO
vervoersdienst met informatie over hoe te bestellen via deze bestelmodule.
Het e-mailadres waarop u het e-mail bericht heeft ontvangen is uw inlognaam.
Wanneer u op ‘wachtwoord vergeten’ klikt, ontvangt u een nieuw wachtwoord.
Na inloggen met dit nieuwe wachtwoord kunt u - als u dat wilt - dit wachtwoord op de site
zelf aanpassen naar een voor u gemakkelijk te onthouden wachtwoord.
Nadat u bent ingelogd, verschijnt altijd eerst de handleiding.
U kunt altijd terugkeren naar de handleiding via het vraagteken ( ? ) linksboven in het
scherm.
Let op: deze bestelmodule wordt niet beheerd door LabMicTA/LabPON.
Mocht u dus vragen hebben over uw bestelling of u heeft problemen een bestelling te plaatsen,
dan kunt u contact opnemen met de customer service die u hierbij kan helpen via
telefoonnummer 0341 49 52 54.

Wie levert de bestelde BVO kits bij u af?
Wij leveren de bestelde BVO afnamekits zo snel mogelijk bij u af nadat u een bestelling heeft
geplaatst. Dat kan soms wel enkele dagen duren. Wij raden u daarom aan niet te wachten met
bestellen totdat u zelf geen enkele kit meer op voorraad heeft.

CONTACTGEGEVENS
LabMicTA
Boerhaavelaan 59
7555 BB Hengelo

OPENINGSTIJDEN
Postadres:
Postbus 516
7550 AM Hengelo

Werkdagen: 8.00 - 17.00 uur
Zaterdagen, zon- en feestdagen:
10.00 - 11:00 uur

T. 088-5374200
W. www.labmicta.nl

Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsflits? Klik dan hier om u af te melden.

