
Gynaecologische zorgpaden (op afspraak)

• Hevig menstrueel bloedverlies en Postmenopauzaal bloedverlies  

Onderzoek naar slaapapneu (op afspraak)

• Polygrafisch onderzoek naar Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS)

U kunt bij ons terecht voor:

Laboratoriumonderzoek
• Bloedafname  

Beeldvormende diagnostiek
• Echo en gynaecologische echografie (op afspraak)

• Röntgenfoto

• Cardiale echografie (op afspraak)

Functieonderzoek

De voordelen van het GezondheidsLab:

• U wordt dichtbij huis geholpen in een prettige omgeving

• Wij laten uw onderzoeken zo efficiënt mogelijk verlopen

• Wij streven ernaar uw huisarts binnen 24 uur de uitslagen 

 van uw onderzoek te leveren zodat u snel duidelijkheid 

 heeft! Nadat de uitslag bekend is kunt u samen met uw 

 arts bepalen welke behandeling u nodig heeft.

• 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 

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

• • Trombosedienst

Wilt u een  

afspraak maken? 

Bel dan naar  

088 - 024 76 70

Uw huisarts heeft u doorverwezen voor medisch onderzoek.
Bij GezondheidsLab Utrecht Zuidwest bent u van harte welkom!

Maak een afspraak op www.saltro.nl



Een initiatief van

In samenwerking met o.a.

Hoe bereid u uw bezoek voor?

Graag vragen wij u om de volgende documenten mee te nemen: 

• Het aanvraagformulier van de huisarts 

• Uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart)

• Uw zorgverzekeringspas

Voor sommige onderzoeken is het belangrijk 

dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u 8 uur 

voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag

eten of drinken. Een slokje water mag wel.

Het innemen van medicijnen is meestal 

toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte 

instructie heeft gekregen van uw arts.

Twijfelt u erover of dit nodig is voor het 

onderzoek dat u moet ondergaan?

Bel gerust het Zorginformatiecentrum van 

Saltro via 030 – 236 11 24. Wij informeren u 

hier graag over. 

Dichtbij huis toegang 

tot vrijwel alle medische 

onderzoeken

GezondheidsLab

Utrecht Zuidwest

Beneluxlaan 928

3526 KJ Utrecht

088 - 024 76 70

U vindt ons in

Zorghotel Domstate

Contact
Wij doen er in het GezondheidsLab alles aan om 

u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u 

vragen, aarzel niet en neem gerust contact met 

ons op of kijk op gezondheidslab.nl


