
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Geachte collega, Den Haag, 21-04-2020 

Om het risico van blootstelling aan en verspreiding van het Coronavirus zo maximaal mogelijk te  
beperken, hebben wij in afstemming met het HMC in de regio Haaglanden per 23 maart jl. onze 
bloedafnameposten deels gesloten.  

Alle trombosepatiënten die bloedafnameposten bezoeken, zijn hierover reeds geïnformeerd middels 
een brief en per mail. Een aantal bloedafnameposten zijn open gebleven met ruime openingstijden. 
Voor een actueel overzicht en aanvullende informatie van deze locaties en openingstijden verwijzen 
wij u naar onze website “www.lab-west.nl”.   

De bloedafnameposten die nu nog open zijn, zijn volledig ingericht volgens de veiligheidsregels van 
het RIVM. Dit houdt in dat: 

- bij de ingang van elke bloedafnamepost wordt triage uitgevoerd. De triagemedewerker werkt 
volgens het protocol van het RIVM waarmee bepaalt wordt of een patiënt wel/niet voldoet 
aan de casusdefinitie Sars-CoV2. Wordt de patiënt op basis van deze triage verdacht van Sars-
CoV2 dan wordt deze patiënt verwezen naar één van onderstaande ziekenhuislocaties: 

 

Op de bloedafnameposten van de ziekenhuizen is een aparte stroom ingericht voor personen 

die voldoen aan de casusdefinitie Sars-CoV2. Hiermee minimaliseren wij het risico op 

blootstelling bij andere patiënten. Bij patiënten die niet voldoen aan de casusdefinitie wordt 

bloed afgenomen volgens de gebruikelijke richtlijnen. Zij kunnen daarvoor op alle geopende 

bloedafnameposten terecht. 

- alle bloedafnameposten zijn zodanig ingericht dat er voldaan kan worden aan de minimale 

afstand van 1,5 meter. 

Indien een patiënt al luchtwegklachten heeft, dient deze rechtstreeks naar één van bovengenoemde 

ziekenhuislocaties te gaan en niet naar een bloedafnamepost. 

Wij hebben echter geconstateerd dat veel (trombose)patiënten een bezoek aan een 

bloedafnamepost om willen zetten in een thuisbezoek. Wij snappen dit deels, door het sluiten van 

prikposten moeten patiënten verder reizen dan zij gewend zijn. Maar wij moeten deze maatregelen 

treffen om de veiligheid voor de patiënten te kunnen waarborgen. De prikposten die open zijn, zijn  



 

 

 

 

 

 

ruim van opzet waardoor we aan de afstand van minimaal 1,5 meter kunnen voldoen. Het gros van 

de prikposten is te klein en derhalve hebben wij deze moeten sluiten. 

Indien we meer thuisprikken honoreren, heeft  dit ernstige consequenties voor de continuïteit van de  

patiëntenzorg . Een toename van het aantal thuisprikken betekent dat er per dag meer personeel 

nodig is om de dienstverlening voor alle patiënten(groepen)  uit te voeren. Dat personeel is er niet.  

Verzoeken voor thuisafname bij trombosepatiënten worden volgens een vastgesteld protocol door 

onze indicatiestellers beoordeeld. Wij verzoeken u daarom uitdrukkelijk zelf geen indicaties af te 

geven voor en aan trombosepatiënten voor thuisbezoeken, maar trombosepatiënten door te 

verwijzen naar LabWest, waarna onze indicatiestellers het verzoek zullen beoordelen.  

Wij zijn op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 070 – 37 20 372.  

Uiteraard kunnen de trombosepatiënten voor een INR-afname ook nog steeds terecht bij de 

ziekenhuislocaties. Ook hier wordt volledig gewerkt volgens de veiligheidsregels van het RIVM. Voor 

meer informatie over deze locaties verwijzen wij u naar onze website “www.lab-west.nl”. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking in deze. 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Mw. H. Vermaas, arts Mw. H. Pinna 

Medisch leider trombosedienst LabWest  Manager trombosedienst-buitendienst  

 
 


