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Vervoersservice tijdens feestdagen
We halen alle werkdagen, dus ook tussen Kerst en Nieuwjaar, de patiëntmaterialen op bij uw
huisartsenpraktijk.
Maar omdat de eerste en tweede Kerstdag op maandag en dinsdag vallen, vragen we u geen
patiëntmaterialen tijdens dit lange weekend in de koelkast op de praktijk te bewaren maar het bij
voorkeur af te (laten) leveren op:
- ons laboratorium aan de Boerhaavelaan 59 in Hengelo. Als onze receptie dicht is, kunnen de
materialen in de speciale brievenbus in de voorgevel van ons gebouw worden gedeponeerd. Zij
worden dan door de dienstdoende werknemers verzameld en verwerkt.
- bij de huisartsenposten van het ZGT Almelo en SKB Winterswijk.
- het laboratorium in het MST Enschede.
De normale lichtingstijden kunt u per postcode en locatie opzoeken via onze website.
Hieronder ziet u onze specifieke vervoersdienstregeling per dag/datum tot aan 1 januari 2018.
Zaterdag, 23 december - lichtingstijd als op zaterdag
Zondag, 24 december - lichtingstijd als op zondag
Maandag, 25 december, eerste kerstdag - lichtingstijd als op een zondag
Dinsdag, 26 december, tweede kerstdag - lichtingstijd als op een zondag
Woensdag, 27 december - normale werkdag
Donderdag, 28 december - normale werkdag
Vrijdag, 29 december - normale werkdag
Zaterdag, 30 december - lichtingstijd zaterdag
Zondag, 31 december, oudejaarsdag - lichtingstijd zondag
Maandag, 1 januari, nieuwjaarsdag - lichtingstijd als op een zondag

Veranderingen op het aanvraagformulier
Aanvraagformulieren eerste lijn worden niet altijd op de juiste manier ingevuld. Het lijkt erop dat
er toch nog onduidelijkheden op staan. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de diagnostiek zelf
die aanpassing van het aanvraagformulieren nodig maakten. Het nieuwe formulier gaat vanaf
eind december 2017 in roulatie. We hebben de veranderingen voor u op een rijtje gezet in de
volgende hoofdstukken.
De huidige ("oude") aanvraagformulieren kunt u blijven gebruiken totdat ze op zijn; in de nieuwe
afname sets die u van ons retour krijgt zitten de nieuwe aanvraagformulieren.

Duidelijke blokken per aandoening/materiaal
Er zijn om elk materiaal of specifieke soort aanvraag duidelijke
blokken getekend. Binnen elk blok staat een onderdeel ‘’Materiaal
en herkomst’’ en ‘’Gewenst onderzoek’’. Graag beide invullen.

Aanpassing blok SOA
De naam van het SOA blok is aangepast tot ' Genitale infecties
(incl. SOA)
Binnen dit blok kan zowel een SOA aanvraag als een aanvraag
voor bv. algemeen bacteriologisch onderzoek of gisten vanuit één
en dezelfde cervix/vagina-uitstrijk worden ingestuurd.

Aanvraag ‘’Parasitologisch Moleculair Panel’’ via 1e lijns
formulier
Het parasitologisch moleculair panel kan nu ook met het
aanvraagformulier eerste lijn worden aangevraagd met gebruik van
afnameset A.
Het parasitologisch moleculair panel blijft ook via de DFT-set
(afnameset B) aan te vragen. Afnameset B moet gebruikt worden
wanneer parallel aan het parasitologisch moleculair panel ook
gericht onderzoek op wormeieren aangevraagd wordt.

Aanvraag Leptospirose toegevoegd
Leptospirose (o.a. ziekte van Weil) is toegevoegd in de derde
kolom onder "overige bloedonderzoeken op alfabet". Voor dit
onderzoek is het belangrijk dat u ons vertelt hoe lang de patiënt al ziek is. U kunt kiezen tussen
korter of langer dan 10 dagen.

Fijne Kerst en gezond 2018
Tot slot willen we u een fijne Kerst en een gezond 2018 wensen.

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.

