Het GezondheidsLab vernieuwt de zorg. Hier werken
huisartsen, laboranten, medisch specialisten en andere
zorgprofessionals intensief samen om snel tot heldere
diagnostische onderzoeksresultaten te komen
en de cliënt te voorzien van persoonlijk (zorg)advies.

Voordelen van het GezondheidsLab
•
•
•
•
•

Diagnostiek op een prettige plek dicht bij huis
Geen of slechts minimale wachttijden*
Minimaal 5 dagen per week geopend
Uitslagen van onderzoeken zijn binnen 24 uur bekend
Efficiënte samenwerking dankzij direct contact tussen huisartsen,
medisch specialisten en laboranten
• Dubbele diagnostiek en onnodige doorverwijzingen worden zo veel
mogelijk voorkomen
*Afhankelijk van het tijdstip en of er van te voren een afspraak is gepland

Achtergrond
De Nederlandse zorgverleners vervullen steeds meer taken in een sterk
veranderende samenleving:

• Cliënten worden ouder, zijn vaker chronisch ziek en blijven langer zelfstandig wonen
• Huisartsen zien steeds meer complexe zorgconsumenten die intensieve
persoonlijke begeleiding nodig hebben
• De multiculturele samenleving brengt uitdagingen met zich mee. Denk hierbij aan
veel voorkomende specifieke aandoeningen dankzij andere levensstijlen,
de taal en andere sociaal-culturele waarden
• Cliënten worden kritischer en wensen snel goed geholpen te worden,
ruime openingstijden en verwachten een uitstekende bereikbaarheid, en maatwerk
Deze en andere ontwikkelen hebben veel impact op het werk van de zorgprofessional.

Toekomstbestendige en
vernieuwende zorg
“We kunnen veel zien in het
GezondheidsLab. Dankzij het feit dat ik
als medisch specialist al bij het eerste
onderzoek betrokken ben, kunnen wij
behandelaars snel schakelen. De cliënt
weet binnen een mum van tijd waar hij
aan toe is en het eventuele behandelpad
dat wij hem adviseren is perfect
afgestemd met de huisarts.”

In het GezondheidsLab vernieuwen wij de
zorg. De cliënt vindt alle diagnostiek onder
één dak, dicht bij huis. Onderzoeken
vinden plaats in een prettige omgeving waar
hij snel wordt geholpen. Binnen 24 uur zijn
de uitslagen van de onderzoeken bekend en
ontvangt de cliënt een persoonlijk zorgadvies
van de huisarts welke tot stand is gekomen
in samenspraak met de medisch specialist.

Jaco Houtgraaf, Cardioloog Diakonessenhuis

Ons doel is om met elkaar de zorg zo optimaal mogelijk om de cliënt heen in te richten.
We willen hem snel uitsluitsel geven en hem met begrijpelijke informatie beter in staat
stellen zelf regie te voeren over zijn ziekte en gezondheid.

“Wij willen de cliënt nog beter in staat stellen zelf een actieve rol te spelen op het gebied
van zijn gezondheid en ziekte. Op basis van heldere onderzoeksuitslagen kan hij samen
met zijn behandelaar weloverwogen beslissingen nemen ten aanzien van zijn zorg.”
Esther Talboom-Kamp, voorzitter Raad van Bestuur Saltro

Dankzij de werkwijze van GezondheidsLab dragen we bij aan een zinnige en zuinige
zorg, waarbij dubbele diagnostiek en onnodige verwijzingen zo veel mogelijk worden
voorkomen.
Voor zorgprofessionals biedt het GezondheidsLab uitkomst aangezien alle verschillende
disciplines direct met elkaar in verbinding staan. Zo kan er onderling overleg plaats
vinden over een cliënt waardoor het werkproces efficiënter wordt ingericht.
Onnodig bezoek aan het ziekenhuis wordt zo veel mogelijk voorkomen. Mocht het
noodzakelijk zijn een medisch specialist te bezoeken dan kunnen de gegevens van het
onderzoek gedeeld worden met
de betreffende specialist. .

HET AANBOD
Vormen van diagnostiek
en ondersteuning

Toelichting

1

Enkelvoudige diagnostiek

Lab, functie-, beeldvormend onderzoek
incl. beoordelingen door medische
specialisten.

2

Diagnostiek (zorgpaden) en
gezondheidsadvies

Substitutie van diensten in samenwerking
met 2e lijn en huisartsen.
O.a. zorgpaden en meekijkconsulten.

3

Support voor patiënten op het gebied van
zelfmanagement

Diensten die zelfregie zelfmanagement
bevorderen zoals POCT,
voorlichting, eHealth, etc.

4

Support diensten voor de eerstelijns
zorgverleners

Kennis, ervaring en professionals
staan ter dienst van de eerste lijn
voor ijken apparatuur, scholing,
casuïstiekbesprekingen, DTO, service, etc.

De diensten die een lokaal GezondheidsLab aanbiedt worden vastgesteld in overleg met
behandelaars in de betreffende wijk, naar aanleiding van de zorgvraag van de bewoners.
In samenwerking met de medisch sepcialisten, werkzaam in de betrokken ziekenhuizen, worden
specifieke zorgpaden ingericht welke op locatie worden aangeboden. Voor laboratorium-,
functie- en beeldvormend onderzoek kan de zorgconsument altijd bij het GezondheidsLab terecht.

“Samen maken we het mogelijk dat de zorgconsument in de eigen wijk terecht kan voor
snelle diagnostiek en persoonlijk advies.”
Thomas van Ede, huisarts & bestuurder Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

Contact
Wilt u meer weten over het GezondheidsLab?
Neem dan gerust contact met ons op of kijk op gezondheidslab.nl
Algemene informatie

Technische informatie

Suzan Knikkink
Programmamanager HUS
o 06 52 30 34 58
z knikkink@huisartsenutrechtstad.nl

Niels van Berkum
Projectleider
o 06 20 35 33 63
z nvanberkum@saltro.nl

Op initiatief van

In samenwerking met

