
Zorgpaden, totaalpakket 
van diagnostiek

Naast reguliere lab-, beeldvormende- en 

functieonderzoeken bieden wij zorgpaden 

aan. Via een zorgpad vraagt u voor een 

specifieke aandoening een totaalpakket 

van diagnostisch onderzoek aan, inclusief 

advies van een medisch specialist.

Uw patiënt kan voor alle onderzoeken 

die onderdeel zijn van het aangevraagde 

zorgpad tijdens één afspraak terecht op één 

locatie van Saltro of GezondheidsLab.

Na de onderzoeken ontvangt u snel, meestal 

al binnen 24 uur, via Edifact een rapportage 

met alle resultaten, eventueel voorzien van 

een advies van de arts. Vanzelfsprekend kunt

u deze specialist consulteren om 

gezamenlijk tot een optimaal en persoonlijk 

zorgadvies te komen voor uw patiënt.



Het aanbod

Zorgpad Hypermenorrhoe/ 
postmenopauzaal bloedverlies
Voor wie: Vrouwen met bovengenoemde 

klacht bij wie u een abnormale bevinding 

middels echografie wilt uitsluiten dan wel 

aantonen, gevolgd door een advies over de 

verdere behandeling en beleid.

Wat: Bij een GezondheidsLab- of Saltro-

locatie wordt een vaginale echo uitgevoerd.

Resultaat: De gynaecoloog beoordeelt 

de beelden en geeft een behandeladvies 

mede aan de hand van de meegeleverde 

informatie over de patiënte (u levert deze 

gegevens aan uit het HIS volgens format 

voor dit zorgpad).

Zorgpad astma/COPD
Voor wie: Patiënten bij wie de verdenking 

bestaat op astma of COPD of bij wie die 

diagnose al gesteld is maar u vragen heeft 

over de diagnose en/of de meest geschikte 

behandeling.

Wat: Op de GezondheidsLab- of Saltro-

locatie wordt een inhalatiecheck gedaan. 

Daarnaast wordt er een spitometrie verricht 

en wordt het tweede deel van de vragenlijst 

ingevuld door de spirometrist en de patiënt.

Resultaat: De longarts interpreteert de 

spirometrie en beoordeelt de ziektelast op 

basis waarvan de specialist een persoonlijk 

behandeladvies geeft, zowel niet-

medicamenteus als medicamenteus volgens 

het Regionaal Transmuraal Formularium.

Zorgpad Obstructief 
slaapapneu (OSA)
Voor wie: Patiënten bij wie u na uw 

anamnese en afname van de Philips 

vragenlijst vermoedt dat hij of zij leidt aan 

ongecompliceerde OSA, zonder dat er 

sprake is van andere slaapstoornissen.

 

Wat: Het zorgpad Obstructief slaapapneu 

(OSA) bestaat uit een zogenaamde 

slaapregistratie (polygrafie), inclusief een 

beoordeling en vervolgadvies van een 

longarts werkzaam in een van de regionale 

ziekenhuizen. 

Op de locatie GezondheidsLab Utrecht 

Zuidwest krijgt uw patiënt na zijn of haar 

afspraak een apneu registratie apparaat 

mee en een instructie hoe het te gebruiken. 

De patiënt slaapt gewoon thuis tijdens 

deze registratie. De volgende dag  brengt 

de patiënt het apparaat terug naar 

GezondheidsLab.

Resultaat: De longarts beoordeelt het 

onderzoek en geeft digitaal advies aan

de huisarts over de eventuele behandeling.

https://gezondheidslab.nl/vragenlijsten/slaapapneu/
https://huisartsenutrechtstad.sharepoint.com/:b:/g/EatA2BGKHmBFk1vSOeNJjNABsudjGS_ju2Cj6ebFrr5Xgw?e=1x6sKu


Aanvragen via ZorgDomein
Zorgpaden kunt u uitsluitend aanvragen via ZorgDomein.

De zorgpaden waaruit u  momenteel kunt kiezen zijn:

• Postmenopauzaal bloedverlies

• Hypermenorrhoe

• Obstructief slaapapneu (OSA)

• Astma/COPD

Stap 1
Kies Diagnostiek

Hoe vind ik 
een zorgpad in 
ZorgDomein

Stap 2
Kies Functieonderzoek

Stap 3
Selecteer Saltro locatie

Stap 4
Selecteer gewenst zorgpad



Wij doen er in ons GezondheidsLab alles aan 

om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Heeft u vragen, aarzel niet en neem contact 

met ons op of kijk op gezondheidslab.nl

Contact
Renée van Snippenburg 

030 236 11 36

rvansnippenburg@saltro.nl

GezondheidsLab
Utrecht Zuidwest
Beneluxlaan 928
3526 KJ Utrecht

U vindt ons in
Zorghotel Domstate

Diagnostisch Centrum Medibilt
Neptunuslaan 3
3721 KM Bilthoven

St. Antonius Ziekenhuis
Polanerbaan 2
3447 GN Woerden




