
Uitnodiging
Wegwijs in laboratoriumonderzoek

Bijeenkomst voor doktersassistenten van huisartsen

www.labwest.nl

Datum:   4 oktober 2018
Tijdstip:  17.00 - 19.30 uur
Locatie:   Auditorium HagaZiekenhuis
  Els Borst - Eilersplein 275
  2545 AA Den Haag
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Inleiding
De huisarts doet een aanvraag voor bloedonderzoek. Binnen één of 
twee dagen, soms wat langer, zijn de uitslagen binnen. 
Als doktersassistent heb je dagelijks te maken met vele laboratorium-
aanvragen en -uitslagen. Je vormt een belangrijke verbindingsschakel 
in dit proces.
Wat betekenen die uitslagen en hoe komen ze tot stand? Dat zijn 
vragen die wij willen beantwoorden in deze bijeenkomst.
Accreditatie voor deze scholing is aangevraagd bij de Nederlandse 
Vereniging voor Doktersassistenten.

Inschrijven
Je kan je voor de bijeenkomst inschrijven tot uiterlijk 24 september 
via Conny Bekker: c.bekker@labwest.nl

Vermeld hierbij:
 naam en voorletters
 geboortedatum
 naam van de praktijk

Informatie
Voor meer informatie of als je vragen / onderwerpen hebt die je 
tijdens de bijeenkomst graag behandeld wilt hebben neem dan con-
tact op met Conny Bekker, accountmanager huisartsenzorg. 
 c.bekker@labwest.nl | 06 - 2028 0292
   of
via het secretariaat van LabWest: 
 secretariaat@labwest.nl | 070 - 777 0058

Programma

16.30 - 17.00 uur Inloop met koffie en thee

17.00 - 18.00 uur Hoe werkt een klinisch chemisch 
   laboratorium?
   Patiënten krijgen van de huisarts een 
   aanvraagformulier met aangekruiste 
   vakjes mee. Wat er daarna gebeurt is niet   
   altijd duidelijk. Tijdens dit uur wordt hier 
   uitleg over gegeven. Er is gelegenheid   
   tot het stellen van praktische vragen.

18.00 - 18.30 uur Pauze met een hapje en drankje

18.00 - 19.15 uur Diabetes Mellitus en de relatie met hart- en  
   vaatziekten
   Diabetes Mellitus neemt in onze westerse   
   wereld sterk toe. Er wordt hiervoor    
   veel laboratoriumonderzoek uitgevoerd. Wat  
   wordt er voor een diagnose in het bloed  
   bepaald? Waarom wordt ook het cholesterol  
   gecontroleerd?

19.15 - 19.30 uur Afsluiting met een drankje
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Evaluatie
Na afloop ontvangen jullie een evaluatieformulier. Wij stellen het zeer op prijs 
als jullie deze willen invullen.

De uitkomst hiervan bespreken we met een afvaardiging van de huisarts-
assistenten. Aandachtspunten die hieruit voortvloeien kunnen we meenemen 
voor een eventuele volgende bijscholing.


