
onze 
zorg

nummer 5 / september 2020

zorg voor elkaar

4

5

7

8

11

12

15

Microbiologie & immunologie
Efficiënter werken met 
Tarzan en Jane

Huisarts en 
praktijkmanager vertellen
Leo en Ilona Schinkelshoek

Kennismaking Diagnovum
Enkele medewerkers stellen 
zich aan u voor 

Robotstraat
Bloedmonsters nu vol-
automatisch getest

Klinisch Chemicus vertelt
Annemarieke Loot

Samenwerking 
Diagnovum
Meer service aan 
huisarts en 
ouderenzorg

Locaties 
prikposten
Hier kunt u de 
prikposten vinden

In deze uitgave

Diagnovum 
special



en kom werken in één van 
         onze Zeeuwse locaties!

Lees op werkenbijcedrah.nl meer 
over de  verschillende functies en 
solliciteer direct online.

Rehoboth Goes
Verpleegkundige 32 uur p/w

Hebron Nieuwerkerk
Gastvrouw  12 uur p/w

Verpleegkundige  16 uur p/w

Eben-Haëzer Middelburg
Verpleegkundige   28 – 36 uur p/w

Verzorgende  8 – 36 uur p/w

Verzorgende KSW  8 – 36 uur p/w

Verzorgende Thuiszorg 8 – 36 uur p/w

Onze vacatures:

Wanneer je beperkt wordt door ziekte 
of ouderdom is het juist belangrijk 
om zoveel mogelijk verbonden te 
blijven met mensen die je dierbaar 
zijn en de wereld om je heen. 
Dat is waar onze zorg voor staat. 

Meer info over onze zorg en 
activiteiten vind je op www.wvozorg.nl
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blijven gaan

• thuiszorg
• verzorgd wonen
• revalidatiezorg
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• Uw partner in de regio

• Wij bieden oplossingen voor elke voet

• 60 jaar vakmanschap in orthopedische voetbedden / steunzolen / inlays

• Leverancier van professionele sportinlays voor diverse in- en outdoor sporten

• Intensief samenwerkingsverband met de Maatschap Orthopedie, 
Reumazorg West-Brabant en Revant revalidatie geneeskunde

• Gratis en vrijblijvend voetonderzoek

• Goede samenwerking met uw eigen arts

• Second opinion door een vakkundig specialist

• Extra aandacht voor uw individuele wensen

SPREEKUREN UITSLUITEND OP AFSPRAAK
BEL: 0118 41 06 69
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introductie

Dezelfde zorg in een ander jasje
Vanaf half juni werkt ons laboratorium samen met 
Diagnovum. Ik ben blij dat we, ondanks de spannende 
tijd die het coronavirus met zich meebrengt, met deze 
samenwerking konden starten. Hiermee verbeteren we 
onze dienstverlening voor u nog verder.

Onze prikmedewerkers werken nu voor Diagnovum. 
Dat betekent dat u in het ziekenhuis en bij u thuis 
vertrouwde gezichten ziet bij de bloedafname. Ook de 
diverse laboratoria (klinisch chemisch, microbiologisch en 
pathologisch) zijn nog hetzelfde. Bovendien zijn uw uitslagen 
altijd digitaal beschikbaar voor huisarts én ziekenhuis. 

Voor huisarts en verloskundige is het een groot voordeel dat 
er één aanspreekpunt is voor alle zaken op het gebied van 

klinische chemie, microbiologie en pathologie. Daarnaast 
breiden we onze dienstverlening uit: we komen vaker langs 
in de huisartsenpraktijk én bij u thuis. 

In deze editie van Onze Zorg leggen wij u graag uit hoe de 
bloedafname en het bloedonderzoek in ons laboratorium 
in zijn werk gaat. U maakt kennis met de medewerkers van 
Diagnovum en een van onze arts-microbiologen vertelt 
over haar werk. Daarnaast krijgt u in deze uitgave een kijkje 
achter de schermen in ons laboratorium.

Door de samenwerking met Diagnovum kunnen we 24/7 
diagnostiek blijven verzorgen en de toekomst van ons 
laboratorium zeker stellen. Dit is essentieel om goede zorg 
voor onze patiënten in Zeeland te kunnen waarborgen. 

Colofon 
nummer 5 / september 2020

Redactie: Caroline Houmes, Liesbet Mallekoote, 

Marjan de Kort en afdeling Communicatie & 

Marketing Adrz

Fotografie: Mary Remijnse, Evert van Moort, 

Linda Rijk

Vormgeving, realisatie, 

uitgever: Trainews Media

Aan deze uitgave is veel aandacht 

besteed, maar er kunnen geen 

rechten aan worden ontleend. 

Heeft u opmerkingen of suggesties? 

Stuur ze naar communicatie@adrz.nl.
Aan dit nummer 

werkten mee:

Volg Adrz op:

of kijk op Adrz.nl

Claudia Brandenburg
Voorzitter raad van bestuur

introductie

‘Vertrouwde gezichten 
in het ziekenhuis en bij 
u thuis’
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microbiologie & immunologie

Het laboratorium voor Medische Microbiologie & Immunologie 
onderzoekt onder andere bloed, urine, ontlasting, wond-
uitstrijkjes en slijm van patiënten. Hierbij worden eventuele 
verwekkers van infecties geïdentificeerd en getest op de 
werking van verschillende antibiotica. 

Recent is een nieuw apparaat in gebruik genomen: de Walk Away 
Specimen Processor (WASP). Met deze robot worden monsters 
met patiëntmateriaal automatisch geënt op verschillende 
voedingsbodems. Een voedingsbodem bevat voedingsstoffen, 
bedoeld om schimmels en bacteriën te kweken. Het enten neemt 
een belangrijke plaats in binnen de activiteiten van het laboratorium. 
Enten is het opkweken van micro-organismen uit de monsters met 
patiëntmateriaal. Zo worden micro-organismen zichtbaar.

Tarzan en Jane 
Dagmar Benjaminsen is vakspecialist bacteriologie. Zij is 
enthousiast over de nieuwe robot en legt uit hoe een en ander 
werkt. ‘De WASP is een robot die monsters van patiënten gereed 
maakt voor microbiologische analyses. De WASP beschikt 
over twee robotarmen. Deze heten Tarzan en Jane. Robotarm 
Tarzan verplaatst de monsters en scant de barcode op de 
monsters. Vervolgens zorgt robotarm Jane voor het enten 
van de verschillende voedingsbodems. Dit proces is volledig 
geautomatiseerd’, legt Dagmar uit. ‘Dit betekent dat we de 
monsters er alleen in moeten zetten, waarna de machine ermee 
aan de slag gaat. Deze ‘weet’, aan de hand van een unieke barcode, 
welk protocol moet worden gebruikt. Na het enten wordt een 

barcode op de verschillende voedingsbodems geplakt. Wij halen 
deze uit de machine en zetten ze op de juiste manier weg in 
een zogeheten stoof. Daarin kunnen de eventueel aanwezige 
bacteriën zich vermenigvuldigen. Een dag later lezen we de 
kweken af. Daarbij kunnen we bacteriën identificeren en testen. 
De resultaten sturen we naar de behandelend arts, die met deze 
informatie een gerichte behandeling kan voorschrijven.’ 

Voordelen
Volgens Dagmar levert het gebruik van de WASP tal van 
voordelen op. ‘We behalen enorm veel tijdwinst en het komt 
de kwaliteit van het onderzoek ten goede. Als ’s ochtends 
het patiëntmateriaal binnenkomt, kunnen we dat direct in de 
machine zetten. Verder verkleinen we de kans op fouten, omdat 
alles volledig geautomatiseerd is. Tot slot maakt deze machine 
betere entpatronen dan we handmatig kunnen en zijn deze 
gestandaardiseerd. Dit werkt voor iedereen een stuk prettiger.’

Efficiënter werken met Tarzan en Jane

Dagmar Benjaminsen, vakspecialist bacteriologie (MMI)
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huisarts en praktijkmanager vertellen

Leo en Ilona Schinkelshoek 
Huisarts en praktijkmanager in Zoutelande

‘Voorheen kwam de trombosedienst hier twee keer per week 
bloedprikken’, vertelt Ilona Schinkelshoek. ‘Nu komen dezelfde 
mensen ook twee keer per week bloedprikken, alleen hebben ze 
dan Diagnovum-kleding aan.’ Ilona vervolgt: ‘Daarnaast prikken 
wij onze eigen patiënten en nemen we andere monsters af, zoals 
huidbiopten en wondkweekjes. De trombosedienst nam op hun 
prikdagen ook onze monsters mee voor onderzoek. Nu komt er elke 
dag iemand van Diagnovum om monsters op te halen. Dat is prettig. 
De kweekjes blijven hier niet te lang liggen en patiënten hoeven ook 
niets zelf naar het laboratorium te brengen. Dus geen zorgen of de 
kweekjes wel aankomen en wel goed worden bewaard.’

Altijd de juiste materialen op voorraad
De praktijk zit nooit meer zonder materialen, vertelt Ilona. ‘Voor de 
monsters gebruiken we speciale afsluitbare enveloppen met alle 
benodigdheden erin: een potje of buisje, een sticker om erop te 
plakken, wat absorberend materiaal en een afname-instructie. Dit is 
handig als mensen thuis een monster moeten nemen. De instructie, 
met duidelijke plaatjes, geeft houvast. We leggen de patiënten wel uit 
wat ze moeten doen, maar niet iedereen onthoudt dat even goed. 
Een ander voordeel is dat we voor elk labmonster dat we meegeven, 
direct eenzelfde labkit terugkrijgen. Zo zitten we nooit zonder.’

Een goede samenwerking
Ilona vindt het prettig om één aanspreekpunt te hebben. ‘We kunnen 

bij de regiomanager terecht met vragen en het klantencontactcentrum 
staat zowel voor ons als voor de patiënten klaar. Via de website 
kunnen we gemakkelijk extra materiaal bestellen. En de uitslagen van 
laboratoriumtesten worden direct in ons eigen computersysteem 
geschoten. Ook dat is handig.’

Ook Leo is tevreden met de overstap naar Diagnovum. ‘Wij worden 
vaak benaderd door laboratoria uit het hele land, maar we blijven bij 
Adrz. Voor mij is het belangrijk dat we gemakkelijk kunnen overleggen 
met de specialisten in Adrz. En voor de specialisten is het ook fijn: zij 
hebben inzicht in alle labuitslagen die ik heb aangevraagd. Zo kunnen 
ze gemakkelijk labwaardes vergelijken en daarop voortborduren. 
Daarom wil je die informatie in de ziekenhuiscomputer hebben. En voor 
de patiënt is het prettig, omdat de specialist verder kan onderzoeken 
zonder dat er eerst opnieuw bloed moet worden geprikt.’ 

Leo Schinkelshoek in Zoutelande is een van de huisartsen 
die gebruikmaakt van de diensten van Diagnovum. Zijn 
vrouw Ilona is praktijkmanager en heeft dus, meer dan Leo, 
te maken met Diagnovum. En dat bevalt goed. 

Goed overzicht met 
alle labwaardes bij 
elkaar 

Griepachtige klachten? Doe een coronatest bij Adrz.

Laat u testen op het coronavirus (COVID-19) bij een van 
onze Adrz-testlocaties in Goes, Vlissingen of Zierikzee. 
Maak een afspraak bij de GGD via coronatest.nl of bel 
naar 0800 1202. Kijk voor meer informatie over de 
testlocaties op Adrz.nl.



Wat zijn de voordelen
en nadelen van die 

mogelijkheden?

Wat betekent
dat in mijn
situatie?

Stel 3 goede
vragen

Voor onderzoek of behandeling 
bij Adrz?

Als u naar uw specialist gaat voor onderzoek 
of behandeling, heeft u meestal meerdere 
mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. 
Welke optie het beste bij u past, hangt af 
van bijvoorbeeld de risico’s van de ingreep, 
uw leefstijl en uw wensen. Het is daarom 
belangrijk dat u altijd vragen stelt. Zo kunt 
u met uw arts de zaken op een rijtje zetten.

Wat zijn mijn
mogelijkheden?

Kijk voor meer informatie 
op 3goedevragen.nl.

Word lid 
van het Adrz 
Patiëntenpanel
Wilt u meedenken over de ontwikkelingen in 
Adrz? Bijvoorbeeld over de ziekenhuiszorg 
tijdens de coronacrisis, duidelijkheid van 
onze patiëntinformatie of de wensen voor 
eten en drinken tijdens een opname?

Denk mee met Adrz

Als lid van het Adrz Patiëntenpanel ontvangt 
u 8 tot 12 keer per jaar een vragenlijst over een 
actueel onderwerp in Adrz. In september van 
dit jaar ontvangt u de eerste vragenlijst. Via de 
vragenlijst geeft u uw mening, samen met de 
andere panelleden. Zo bent u als inwoner van 
Zeeland betrokken bij de ontwikkelingen in Adrz.

U kunt zich aanmelden voor het Adrz 
Patiëntenpanel via het inschrijfformulier. 
Dit formulier en meer informatie over het 
panel vindt u via  Adrz.nl/patientenpanel.
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Voor bloedprikken kunt u dicht bij huis terecht. Bij Diagnovum staan vriendelijke 
en vakkundige medewerkers voor u klaar. Door samenwerking met Adrz zorgen 
zij ervoor dat de uitslag van uw onderzoek snel bekend is bij uw huisarts én in het 
ziekenhuis. Zo hoeft u niet, bij verwijzing naar een specialist in Adrz, twee keer 
bloed te prikken voor hetzelfde. Enkele medewerkers stellen zich graag aan u voor.

kennismaking Diagnovum

Sandra 
van Amelsfoort

Karin 
Spapens

Nannie
Villevoye

Miranda 
Tolhoek

Cindy 
Saman

Inge 
Mimpen

Algemeen directeur Diagnovum

Senior medewerker klantcontactcentrum

Manager Servicedienst en Accountbeheer

Medewerker bloedafname

Regiocoördinator werkgebied Adrz

Medewerker bloedafname

Maak kennis 
met Diagnovum

‘Betrouwbare diagnostiek in de buurt is 
onze filosofie. Dit doen we via samen-
werkingsverbanden in Zeeland en West- 
en Midden-Brabant. We zijn om die reden 
zeer verheugd dat we sinds juni dit jaar 
ook mogen samenwerken met Adrz en 
de aanvragers van diagnostiek.’

‘Het klantcontactcentrum is het loket 
voor al uw vragen. We werken hier 
met elf medewerkers en zijn dagelijks 
bereikbaar van acht uur tot half zes. 
We maken onder andere afspraken 
voor bloedafname thuis, maar krijgen 
bijvoorbeeld ook vragen over uitslagen.’ 

‘Kenmerkend is onze wijkgerichte 
benadering. Dit betekent dat we 
de diagnostiek verzorgen in of om 
de huisartsenpraktijk. Dit doen we 
via onze samenwerking met Adrz. 
Daarbij benutten we de expertise 
van het ziekenhuislaboratorium.’

‘Wat ik leuk vind aan mijn werk, is dat 
ik hiermee mensen de mogelijkheid 
bied om aan huis of bij de prikpost 
geprikt te worden. Onze contacten 
zijn vaak kort, maar zinvol. Ik probeer 
iedereen op zijn gemak te stellen en 
vragen direct te beantwoorden.’

‘Ik ben verantwoordelijk voor de 
medewerkers van de bloedafname 
in uw regio. Zij doen hun werk op de 
prikposten van Adrz of op aanvraag 
bij u thuis. Ik leid het hele proces in 
goede banen en maak me hard voor 
optimale zorg.’

‘Ik vind het heerlijk om door Zeeland 
te toeren en overal – thuis of op de 
prikposten - bloedafnames te doen. 
Zonder dit bloed kunnen de specialisten 
hun werk niet doen. Ik geniet van de 
korte contactmomenten. Zeker mensen 
waar je vaker komt, leren je kennen.’
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robotstraat

Verwacht u in het Adrz-laboratorium mannen en vrouwen 
in witte jassen die stil en aandachtig in de weer zijn met 
pipetten en petrischaaltjes? En in opperste concentratie 
door een microscoop bloedmonsters bestuderen? Laat u dan 
verrassen door dit kijkje achter de schermen. 

In het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz gonst het van 
de bedrijvigheid. Ja, je ziet mannen en vrouwen in witte jassen, 
maar ze bedienen vooral computergestuurde analysemachines, 
digitale microscopen en talloze beeldschermen rondom een 
heuse robotstraat, de ‘track’ in vaktaal. Het is een soort lopende 
band die duizenden bloedbuisjes of meer van het ene station 
naar het andere transporteert. Het zijn als het ware treintjes en 
wissels op een rangeerterrein.

Binnen één uur testresultaten
Klinisch chemicus en medisch afdelingshoofd Cock Bank en 
vakspecialist hematologie Henk Scherrenburg glunderen trots 
bij de fonkelnieuwe aanwinst. Cock: ‘Veel van het handwerk 
en de loopbewegingen met bloedbuisjes zijn niet meer nodig. 
Dat scheelt tijd, kosten én het risico op fouten en ongelukjes is 
aanzienlijk kleiner. Verder hebben we nu volledige track-and-
trace en mocht onverhoopt de stroom uitvallen? Dan neemt een 

UPS, een enorme noodbatterij, de stroomvoorziening over, zodat 
de robotstraat nooit stopt. Bovendien is voor de Spoedeisende 
Hulp, Intensive Care en Operatiekamer 95% van de testresultaten 
binnen één uur nadat de bloedmonsters hier binnenkomen, 
beschikbaar. Dat is voor specialisten en patiënten heel fijn.’

Bloedmonsters nu volautomatisch 
getest in robotstraat

Cock Bank (l), klinisch chemicus en medisch afdelingshoofd
Henk Scherrenburg, vakspecialist hematologie
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robotstraat

Het sorteerproces
Henk Scherrenburg, projectleider van de robotstraat, wijst naar het 
sorteerstation, het startpunt van het volautomatische parcours 
dat de bloedbuisjes afleggen. Een analist kiept juist een lading 
bloedmonsters in de buik van de sorteermachine. 

‘Er kunnen wel een paar honderd buisjes tegelijk in. Het 
ingebouwde computerprogramma scant en sorteert ze op 
kleur van hun dop en barcode van hun etiket. Dat bepaalt of ze 
gecentrifugeerd moeten worden en waar het bloed op getest 
moeten worden. Bijvoorbeeld op vochthuishouding oftewel water, 
zouten en glucose (bij diabetes), op ijzergehalte (bij bloedarmoede), 
op enzymen (bij leverfalen of hartinfarct), op ontstekingseiwitten 
(bij infecties), op stollingseiwitten (bij een bloeding of trombose), 
op hormonen (van de schildklier of geslachtshormonen) of op 
bloedcellen (bij bloedziekten als leukemie). Overigens worden 
niet alleen bloedmonsters getest, maar ook urine en andere 
lichaamsvochten.

Het traject van de buisjes
Voor de buisjes bij de testmachines komen, worden ze door de 
ontdopper opengemaakt. Cock toont op een serie beeldschermen 

het traject dat de buisjes afleggen. ‘Aan de test- en analysestations 
is een zware computer gekoppeld, die we de cockpit noemen. 
Hierop houden we in de gaten of er storing optreedt en zien 
we de testresultaten van de bloedmonsters. Na goedkeuring 
door de analist komen de testresultaten beschikbaar in het 
computersysteem van het ziekenhuis. Ernstige afwijkingen belt de 
analist echter door.’

Inmiddels verlaten de eerste bloedbuisjes alweer de test- en 
analysestations. Via de dopsluiter, die ze weer veilig afdicht, gaan 
ze ten slotte naar het eindstation, het archief. Daar worden ze nog 
een paar dagen bewaard om uiteindelijk te worden opgehaald en 
vernietigd in verbrandingsovens speciaal voor ziekenhuisafval. 
‘De track is nieuw en vraagt een andere manier van denken en doen’, 
vertelt Henk. ‘Vóór de ingebruikname zijn wij uitvoerig getraind 
door de leverancier, Siemens Healthcare Nederland, met praktische 
instructies en online sessies.’ Henk werkte het afgelopen jaar 
intensief aan de robotstraat. Zijn collega’s noemen hem gekscherend 
zelfs Mister Track. ‘Er kwam behoorlijk wat bij kijken. Een pakket van 
eisen formuleren, vergelijkend warenonderzoek doen, presentaties 
van leveranciers beoordelen, inventariseren welke techniek en 
infrastructuur nodig zijn en welke parameters en procedures in de 
software. Maar ook veel overleggen met collegaziekenhuizen die al 
met een robotstraat werken, met installateurs en natuurlijk intern. 
En toen kwam corona! Gelukkig viel de vertraging mee en kwam 
de robotstraat niet eind mei, maar eind juni. Met man en macht 
hebben we toen de tafels, bureaus en bekabeling van hun plek 
gehaald en rondom tegen de muren geplaatst. In het midden van 
het laboratorium bouwde Siemens vervolgens de robotstraat en 
koppelde de sorteer-, test- en analyseapparatuur eraan. Na uitvoerig 
testen is sinds half juli de track officieel in gebruik en we zijn zeer 
enthousiast.’

Cock beaamt dat volmondig. Hij verheugt zich nu al op verdere 
uitbreiding van de track in de toekomst. ‘Met onze partner Erasmus 
MC hebben we afgesproken in 2022 gezamenlijk de oudere nog 
losstaande apparatuur - die niet met de moderne robotstraat 
kan communiceren - te vervangen door nieuwe geavanceerde 
machines. Dan zijn echt alle teststations met elkaar verbonden!’ 

De investering in de robotstraat bedraagt ruim 
€ 600.000. Het Klinisch Chemisch Laboratorium is 
24 uur per dag bemand en test bloedmonsters op 
van nature in het bloed aanwezige bestanddelen, 
niet op elementen die van buiten het lichaam in het 
bloed terechtkomen, zoals virussen en bacteriën. Dat 
doet het Laboratorium voor Medische Microbiologie 
en Immunologie. Adrz biedt stageplaatsen op 
beide laboratoria. Dichtstbijzijnde MLO- en HLO-
opleidingen zijn in Breda en Rotterdam. 



SVRZ
voor een kleurrijk 
palet aan zorg

SVRZ is een specialist in ouderenzorg in 
Zeeland. Wij bieden een totaalpakket van 
zorgdiensten waarbij wonen, welzijn, zorg en 
behandeling op elkaar afgestemd zijn. 

Kijk op www.svrz.nl of bel onze zorglijn 0900 78 79777
voor al onze diensten, bij u in de buurt.

(0113) 311 444 
Geldeloozepad 20  |  4463 AJ Goes  |  www.uitvaartzorgcentrum.nl

• Overal te ontbieden

• Eigen rouwcentrum met aula 
en

• Rouwkamers 24 uur per dag 
toegang zonder afspraak

• Alle voorzieningen om thuis op te baren

• Aandacht voor uw persoonlijke wensen

• Informatiepakket op aanvraag 
verkrijgbaar (gratis en vrijblijvend)

   zorgzame begeleiding

Uitvaartverzorging

‛DE BEVELANDEN’
Johan Hoekman

Wielingenlaan 2, Terneuzen
Telefoon: 0115-677088

www.ccterneuzen.nl

Professionele aanpassing in ziekenhuis
Breed aanbod aan contactlenzen

Hoog slagingspercentage
Second opinion

Therapie bij bijziendheid
Samenwerking met oogartsen

Afspraak zonder verwijzing
Overeenkomst met alle zorgverzekeringen
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Annemarieke Loot 
Klinisch chemicus

‘Het is moeilijk om die transporten efficiënt te organiseren, 
zeker in een provincie als Zeeland’, zegt Annemarieke Loot, 
klinisch chemicus bij Adrz. ‘Daarom hebben we dat uitbesteed 
aan Diagnovum, die alle routes vanuit een centrale organisatie 
kan inplannen.’ Een ander voordeel is dat de informatie die 
uit de monsters komt, automatisch wordt opgenomen in het 
elektronisch patiëntdossier. ‘Als die patiënt dan bij ons in het 
ziekenhuis komt, is alle nodige informatie direct beschikbaar.’

Een efficiënte partner
Diagnovum levert ook andere diensten, die de taken voor Adrz 
verlichten. ‘Diagnovum vervult een brugfunctie tussen ons 
en de eerstelijnszorg. Bij vragen vanuit de eerste lijn is er één 
nummer om te bellen. Diagnovum onderhoudt het contact 
met de huisartsen, levert de juiste materialen en advies, 
verzorgt de organisatorische kant van de nascholingen en 
onderhandelt met de zorgverzekeraars. Allemaal taken die 
niet onze corebusiness zijn en die veel tijd kosten. Wij kunnen 
ons nu richten op ons eigenlijke onderzoekswerk en op 
diagnostisch overleg met de huisartsen.’

De samenwerking met Diagnovum is nog pril, maar Annemarieke 
ziet al mogelijkheden voor verbetering. ‘We zijn natuurlijk in 
een bijzondere tijd opgestart: door de coronacrisis zijn veel 
priklocaties gesloten, wat het werk niet makkelijker maakte. 
Maar we zouden meer kunnen automatiseren. Nu werken 
veel huisartsen nog met briefjes, waarop aangekruist wordt 
wat moet worden onderzocht. Daardoor hebben wij een extra 
handeling: de informatie van de briefjes in de computer zetten 
die de testapparatuur aanstuurt. Het zou mooi zijn als dat niet 
meer hoeft.’

Niet alle eerstelijns zorgverleners in Zeeland zijn aangesloten 
bij Diagnovum. ‘Er is stevige concurrentie en veel 
laboratoriumonderzoek gebeurt buiten Zeeland. Dat is jammer, 
want daardoor ontbreekt soms informatie in de patiëntdossiers, 
terwijl die patiënten vaak toch bij ons terechtkomen. Ik zie het 
als onze taak om de zorg in de regio zo goed mogelijk te houden, 
waarbij huisarts en specialist dezelfde gegevens kunnen inzien 
en snel kunnen overleggen. Ik hoop dan ook dat meer huisartsen 
zich bij Diagnovum aansluiten.’

Duizenden buisjes bloed, urine en andere lichaamsstoffen gaan dagelijks door de 
apparatuur van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz in Goes. Ze worden 
onderzocht op cholesterol, bloedarmoede, vitaminen en tal van andere stoffen 
die wel of juist niet aanwezig zijn. Ongeveer de helft van die monsters wordt 
onderzocht op verzoek van huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners 
uit de eerste lijn en wordt op verschillende priklocaties in Zeeland afgenomen. Een 
flinke logistieke operatie, die sinds juni wordt verzorgd door Diagnovum. 

‘Wij kunnen 
ons nu meer 
richten op onze 
kerntaken.’

Klinisch Chemicus vertelt
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samenwerking Diagnovum

‘Meer en betere service aan huisartsenpraktijken en 
ouderenzorgorganisaties, dat is waarom we samenwerken 
met Diagnovum. Terwijl onze klanten vroeger met diverse 
contactpersonen binnen Adrz te maken hadden, is er nu één 
telefoonnummer waar zij met al hun vragen terecht kunnen. 
Dat is een enorme verbetering en voor ons belangrijk. We 
streven naar integrale zorg en hebben deze organisaties graag 
als klant. Patiënten merken weinig van de veranderingen. 
Het bloedprikken gebeurt nog steeds in het ziekenhuis, op de 
prikposten of thuis. Zelfs de gezichten zijn niet of nauwelijks 
veranderd.’

Gaston Suy is bedrijfskundig manager van de laboratoria binnen 
Adrz. Hij is enthousiast over de samenwerking met Diagnovum, 
zéker nu hij ziet dat steeds meer zorgverleners de meerwaarde 
ervan ervaren. ‘Diagnovum heeft een samenwerkingsverband 
met vijf ziekenhuizen, waaronder Adrz. Deze organisatie verzorgt 
van Tilburg tot Terneuzen de afname van bloed en ander 
materiaal, zoals urine, op prikposten en bij de mensen thuis. 
Mooi is dat ook ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen meedoet. 
Dit is belangrijk voor de Zeeuwse patiënt; daarmee is het 
zorglandschap aan beide kanten van de Westerschelde hetzelfde.’

Bloedafnames buiten het ziekenhuis 
Jaarlijks zien de buitenprikdiensten circa honderdduizend 

patiënten. Daarnaast haalt een koerier nog eens 
vijfentwintigduizend monsters op. Terwijl dit vroeger door 
(laboratorium)medewerkers van Adrz werd gedaan, neemt 
nu Diagnovum deze taak op zich. ‘Eigenlijk komt het erop 
neer dat wij in het ziekenhuis bloedprikken bij de patiënten 
en Diagnovum doet de bloedafnames buiten de deur. 
Uiteindelijk komt dit allemaal samen in ons laboratorium. 
Wij verzorgen alle analyses. Dat laatste is om twee redenen 
belangrijk. Door dit grote aantal analyses kunnen we onze 
laboratoriumfaciliteiten op een hoog niveau houden. 
Daarnaast heeft het voor de patiënten voordelen. Vroeg of 
laat moet een deel van de patiënten van de huisarts naar het 
ziekenhuis. Alle uitslagen zijn dan al aanwezig.’

Dagelijks in het werkgebied 
Sterk aan de dienstverlening van Diagnovum is volgens Gaston 
ook de nadrukkelijke aanwezigheid in het werkgebied; routes 
worden dagelijks gereden, prikposten bemenst. ‘Zij rijden zelfs 
iedere dag naar huisartsenposten om materiaal op te halen. 
Daarin zit, naast service, ook een aanzienlijke kwaliteitswinst. 
Ga maar na: vroeger gaf men materiaal af bij Adrz of het werd 
opgestuurd. Daarmee ging de kwaliteit van het monster 
achteruit. Dat is nu verleden tijd. Ik ben ook om die redenen 
blij met deze samenwerking. We hebben onze dienstverlening 
hiermee verder geoptimaliseerd.’

‘Meer service aan huisarts en ouderenzorg’
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Wat gebeurt er 
met uw bloed?

Heeft u altijd al willen weten wat er met 
uw buisje bloed gebeurt? Bekijk hier het 

proces van bloedafname tot aan de uitslag.

Stap 1 
Uw huisarts, specialist of trombosedienst 
verwijst u door voor een bloedafname.

Stap 2 
U bezoekt een 

Diagnovum-prikpost 
bij u in de buurt.

Stap 3 
Binnen 4 uur is uw bloedmonster  
op het laboratorium voor onderzoek.

Stap 7 
Na twee werkdagen neemt u contact op met 
uw huisarts voor de uitslag (via de specialist  
krijgt u de uitslag bij de volgende afspraak).

Stap 4 
Meer dan 80 procent van de  

uitslagen is binnen 3 uur bekend.

Stap 5 
De uitslag is dezelfde dag bekend bij de huisarts of specialist  
en wordt daarmee snel beoordeeld of deze goed of niet goed is.

Stap 6 
De uitslag wordt ook direct naar het ziekenhuis gestuurd en in uw 
dossier opgeslagen, zodat bij doorverwijzing uw uitslag bekend is.

www.diagnovum.nl

Wat gebeurt er met 
uw bloed?

Gesprek met de huisarts.

Bezoek aan de Diagnovum-prikpost.

De huisarts beoordeelt de uitslag.

De uitslag kunt u ook gemakkelijk online inzien via mijnadrz.nl.

Esther Weststrate (medewerker bloedafname Diagnovum) 
onderweg naar het laboratorium met de bloedmonsters.



Buurtzorgpension Zierikzee 
06 2366 9598     
zierikzee@buurtzorgpension.nl 

Buurtzorgpension Vlissingen 
06 2218 9784    
vlissingen@buurtzorgpension.nl 

www.buurtzorgpension.nl 

voor tijdelijke 
e 

opvang in 
een gastvrij omgeving 

• Oncologie fysiotherapie
• OrthoXpert revalidatieprogramma 
   na nieuwe knie en heup
• COPD

Onderstaande specialisaties 
en programma’s voeren wij uit 
in nauwe samenwerking met de 
specialisten van Adrz

Wij bieden een Haal & Breng Service voor patiënten na een nieuwe 
knie en heupoperatie. Naast algemene fysiotherapie met alle 
specialisaties kan men ook terecht voor OCA Revalidatie-
geneeskunde, Ergotherapie, Huidtherapie en Oefentherapie Cesar

Ambachtsveld 35  |  4388 AV Oost-Souburg 
T  0118-461897  |  M 06-30047456  |  www.pmcinbalans.nl

 

Maak jij je weleens zorgen over het gedrag of de gezondheid  
van jezelf, je kind of iemand in je omgeving? Emergis helpt je  
graag verder. Want een goede geestelijke gezondheid is niet  
altijd vanzelfsprekend. 

Wij behandelen of begeleiden mensen met psychiatrische 
stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen  
en werken, veilgheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren,  
volwassenen en ouderen.  Dat doen we met ongeveer 1.400 
medewerkers op verschillende locaties door heel Zeeland.      

www.emergis.nl

Emergis: jij komt boven!

zorgstroom.nl

Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen 
om u heen die er voor u toe doen. 
Dat kunnen we niet alleen.

Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorg-
verleners zorgen we daarvoor. We kijken naar uw wensen en behoef-
ten, maken een individueel plan en vervullen daarin samen elk onze 
rol. Uw mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt.

info@zorgstroom.nl
T 0118 - 68 40 00

Uw leven,
Samen zorgen
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Goes
2 locaties

Wolphaartsdijk
1 locatie

Kloetinge
1 locatie

Kruiningen
1 locatie

Krabbendijke
1 locatie

Kapelle
1 locatie

Wemeldinge
1 locatie

Heinkenszand
1 locatie

Nieuwdorp
1 locatie

‘s-Heerenhoek
1 locatie

Koudekerke
1 locatie

Middelburg
2 locaties

Arnemuiden
1 locatie

Wissenkerke
1 locatie

Kamperland
1 locatie Kortgene

1 locatie

Vrouwenpolder
1 locatie

Westkapelle
1 locatie

Oostkapelle
1 locatie

Zoutelande
1 locatie

Philippine
1 locatie

Koewacht
1 locatie

Westdorpe
1 locatie

Biervliet
1 locatie

Breskens
1 locatie

Groede
1 locatie

Schoondijke
1 locatie

Oostburg
1 locatie

IJzendijke
1 locatieSluis

2 locaties

Hoek
1 locatie

Terneuzen
4 locaties

Zaamslag
1 locatie

Kloosterzande
1 locatie

Nieuw 
Namen
1 locatie

Vogelwaarde
1 locatie

Graauw
1 locatie

Clinge
1 locatieHulst

2 locaties

Vlissingen
1 locatie

Oost-Souburg
1 locatie

Nieuw- en Sint Joosland
1 locatie

Zierikzee
1 locatie

Noordgouwe
1 locatie

Renesse
1 locatie

Locaties van 
de Diagnovum-
prikposten

U kunt onder andere terecht bij een Diagnovum-prikpost in 
Arnemuiden, Goes, ’s-Heerenhoek, Heinkenszand, Kamperland, 
Kapelle, Kloetinge, Koudekerke, Kortgene, Krabbendijke, 
Kruiningen, Middelburg, Nieuwdorp, Nieuw- en Sint Joosland, 
Noordgouwe, Oostkapelle, Oost-Souburg, Renesse, Vlissingen, 
Wemeldinge, Westkapelle , Wissenkerke, Wolphaartsdijk, 
Zierikzee en Zoutelande.

Meer en meer prikposten worden heropend, nadat ze tijdelijk 
gesloten zijn geweest vanwege het coronavirus (COVID-19). Het 
kán dus zijn dat uw meest dichtstbijzijnde prikpost nog niet 
heropend is.

Kijk voor uw dichtstbijzijnde prikpost en openingstijden op 
Diagnovum.nl/locaties of bel naar 088 007 54 02.

Bij een Diagnovum-prikpost kunt u zonder afspraak terecht. Neem wel uw formulier van de huisarts mee en uw legitimatiebewijs.

Let op! De locaties kunnen wijzigen 
of gesloten zijn. Kijk voor het actuele 
overzicht op de website 
Diagnovum.nl/locaties.

locaties prikposten



AAllss  vveerrzzoorrggeennddee  IIGG  mmaaaakk  jjee  kkeennnniiss  
mmeett  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  vveerrhhaalleenn  vvaann  
oonnzzee  cclliiëënntteenn  eenn  ppaass  jjiijj  jjoouuww  zzoorrgg  

hhiieerroopp  aaaann!!  

ZZuusstteerr  zzooeekktt  
VVeerrzzoorrggeennddee  IIGG 

wwwwww..wweerrkkeennbbiijjtteerrwweeeell..nnll 

Een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening heeft veel impact op 
uw dagelijks leven. Ons team van medisch specia listen werkt nauw 
samen in de persoonlijke revalidatie behandeling bij volwassenen en 
kinderen. Het herstel en uw zelfredzaamheid staan voorop. Revant is 
hét expertise centrum in West-Brabant en Zeeland.

Breda | Goes | Terneuzen | 0800-0048 | www.revant.nl

Revant, de kracht tot ontwikkeling


