
Uw patiënten kunnen bij ons terecht voor:
Bij GezondheidsLab werkt u als eerstelijns zorgprofessional direct samen met de special-

isten van Saltro en onder andere het Diakonessenhuis het St. Antonius Ziekenhuis en het 

UMCU. Samen komt u tot een optimaal en persoonlijk zorgadvies voor uw patiënt.

Voor een volledig overzicht van ons aanbod en de beschikbaarheid

kijkt u op gezondheidslab.nl of belt u naar 088 – 024 76 70

Van harte welkom bij het GezondheidsLab Utrecht Zuidwest! 

U kunt uw patiënt voor vrijwel alle vormen van diagnostiek en een aantal 

complete zorgpaden verwijzen naar GezondheidsLab.

Alle onderzoeken vinden plaats in een bijzonder gastvrije omgeving in de buurt. 

Maak een afspraak op www.saltro.nl

Gynaecologische zorgpaden (op afspraak)

• Hevig menstrueel bloedverlies en Postmenopauzaal bloedverlies  

OSAS zorgpad (op afspraak)

• Polygrafisch onderzoek naar Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Laboratoriumonderzoek
• Bloedafname 

Beeldvormende diagnostiek
• Echo en gynaecologische echografie (op afspraak)

• Röntgenfoto

• Cardiale echografie (op afspraak)

Functieonderzoek
• ECG (hartfilmpje)

• Enkel-armindex

• Fundusfoto (oogonderzoek)

• Gehoortest v.a. 6 jaar

• Inspannings-ECG (alleen op afspraak)

• Longfunctie v.a. 16 jaar

• Uitleen eventrecorder

• Uitleen 24-uurs bloedrukmeter

• Ureumademtest v.a. 12 jaar 

• Trombosedienst

(let op! voor dit onderzoek moet u nuchter zijn)



Hoe werkt het GezondheidsLab voor u?

Met het GezondheidsLab willen wij u ondersteunen bij het efficiënt inrichten van uw 

werkzaamheden zodat u optimaal invulling kunt geven aan uw vak.

Het aanvraag-proces is zo goed mogelijk 

afgestemd op uw werkproces. Zo dient u 

uw aanvraag bij het GezondheidsLab in via 

ZorgDomein of een verwijsbrief. Nadat uw 

patiënt het onderzoek heeft ondergaan, 

worden de uitslagen zo spoedig mogelijk, 

vaak al binnen 24 uur, bij u aangeleverd in 

het HIS. U kunt direct contact opnemen 

met de medisch specialist om de uitslag, 

beoordeling en/of het advies te bespreken. 

Zo kunt u goed geïnformeerd besluiten 

wat de meest optimale behandeling is 

voor uw patiënt.

BEZOEK AAN HUISARTS

GezondheidsLab

Utrecht Zuidwest

Beneluxlaan 928

3526 KJ Utrecht

088 - 024 76 70

Snel heldere  

onderzoeksuitslagen

Schematische weergave

Contact
Wij hopen u en uw patiënten snel te begroeten in het GezondheidsLab! 

Heeft u vragen? Bekijk gezondheidslab.nl of neem contact met ons op!

Algemene informatie

Renée van Snippenburg
saltro@saltro.nl

Een initiatief van

In samenwerking met o.a.


