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Meer klinische chemie in de spreekkamer? De allereerste
informatiedesk laboratoriumgeneeskunde voor patiënten is
een feit!
Dr. I.J.H. van Vlodrop, Dr. H.J. Vermeer en Dr. F.M. Verheijen namens de vakgroep Klinische Chemie
en Laboratoriumgeneeskunde - Result Laboratorium Dordrecht

Het idee
‘Patient empowerment’ is een steeds belangrijker begrip in de samenleving. Alle beroepsgroepen
binnen de gezondheidszorg stellen zich momenteel de vraag hoe zij de patiënt meer als
gelijkwaardige partner en regievoerder kunnen betrekken in het zorgproces. Dit geldt ook voor het
vakgebied van de klinische chemie. Deze ontwikkeling sluit aan bij het beleid van Nederlandse
Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) om van ‘C’ (Chemisch) naar
‘M’ (Medisch) te gaan en de adviserende rol van laboratoriumspecialist klinische chemie te
versterken. De kennis van een klinisch chemicus heeft waarde voor de samenleving (in de regel de
patiënt) en dient derhalve toegankelijk te worden.
Inspelend

op

deze

ontwikkeling

is

het

idee

ontstaan

om

een

informatiedesk

laboratoriumgeneeskunde te starten waar patiënten en clienten direct een vraag kunnen stellen aan
de laboratoriumspecialist. Patiënten en clienten kunnen zo in een persoonlijk gesprek
laagdrempelige en betrouwbare achtergrondinformatie over laboratoriumdiagnostiek verkrijgen. Het
gaat om het leveren van professionele achtergrondinformatie en/of werkwijze van het laboratorium.
Is daar eigenlijk wel behoefte aan? Absoluut. Het succes van websites als www.kiesbeter.nl en
www.uwbloedserieus.nl en de mogelijkheid tot het stellen van online vragen aan de
laboratoriumspecialist in de webapplicatie ‘NVKC Publieksvragen’ illustreren dit. Echter, doordat veel
en complexe informatie via het internet beschikbaar is mag je er niet zonder meer van uit gaan dat
de lezer het begrijpt. In een persoonlijk gesprek is het mogelijk patiënten te helpen bij het verkrijgen
van juiste informatie en te toetsen of deze wordt begrepen.
De Informatiedesk Laboratoriumgeneeskunde (‘infodesk’) is een initiatief vanuit drie partijen: de
vakgroep laboratoriumgeneeskunde Dordrecht, het Result Laboratorium en het Albert Schweitzer
ziekenhuis (ASz). Een uniek concept dat in de vorm van een pilot met de duur van een half jaar is
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opgezet. Patiënten kunnen het spreekuur kosteloos bezoeken. Tegelijkertijd komen patiënten op
deze manier in aanraking met de laboratoriumgeneeskunde en de daaraan verbonden professionals.
Ook dat is uniek aangezien de klinische chemie bij het groete publiek nog kan winnen aan
bekendheid.

Het traject
Ons initiatief hebben we allereerst getoetst aan de mening van zowel de raad van bestuur (RvB) van
het ASz als de medische staf (MSB ASz). Vrijwel iedereen bleek enthousiast. Er is duidelijk
afgesproken dat er geen sprake is van interpretatie van de laboratoriumuitslagen. Immers, de
informatiedesk beoogt niet om plaats te nemen op de stoel van de behandelaar en is geen platform
voor een second opinion. Daarom wordt juist om deze reden tijdens het gesprek met de patiënt zijn
of haar persoonlijke patiëntendossier bewust niet geopend.
Hoe werkt het in de praktijk? De ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de NVKC
Publieksvragen kon goed gebruikt worden en fungeerde zelfs als basis voor inschatting van de te
verwachte ‘klandizie’. We gebruiken bijvoorbeeld zo weinig mogelijk jargon of leggen dit helder uit.
We stellen de reeds aangevraagde en uitgevoerde diagnostiek zo min mogelijk ter discussie, we
geven geen medicatieadviezen en verwijzen voor interpretatie wat betreft de individuele
ziektegeschiedenis zoveel mogelijk terug naar de eigen arts of huisarts.
Iedere pilot vraagt om een gedegen evaluatie en daarom werd afgesproken de gegevens anoniem te
verzamelen met betrekking tot 1) aantal patiënten/clienten, 2) soort patiënten/clienten, 3) aard
vraagstelling, 4) verwijzing naar de infodesk: ‘hoe bent u bij ons gekomen?’, en 5) evaluatie van het
gevoerde gesprek. Deze gegevens worden na de pilotperiode geanalyseerd en besproken met de RvB
en MSB. Gezien het feit dat het in eerste instantie om een pilot gaat en de tijd van de professionals
beperkt is werd gekozen te starten met maximaal twee uur per week. Als locatie is centraal in het
ziekenhuis een spreekkamer ingericht.
Op 5 oktober 2015 is de infodesk geopend. Sindsdien kunnen patiënten elke maandagmiddag van
13:00 – 14:00 uur op afspraak komen. Patiënten kunnen telefonisch een afspraak maken of
electronisch

via

de

website

van

het

Result

Laboratorium

(Zie

bijlage

1).

(http://resultlaboratorium.nl/patienten/informatiedesk/). Van 14:00 – 15:00 is er de gelegenheid tot vrije
inloop.
Voorafgaand aan de opening is in samenwerking met het huisartsenbureau van het ASz en de
afdeling Communicatie diverse interne en externe informatie verstrekt. Alle huisartsen in de regio
zijn meerdere malen geïnformeerd via huisartsenbladen, communicatie vanuit het ASz en middels
een persoonlijke brief. Nieuwsberichten intern in het ziekenhuis en het laboratorium zijn uitgezet.
Patiënten zijn op diverse manieren geïnformeerd; advertenties in alle lokale huis-aan-huis bladen (zie
bijlage 1), de website van het Result Laboratorium (zie bijlage 2) en ASz (zie bijlage 3) en via een
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banier op de bloedafnamepoli (zie bijlage 4), posters (zie bijlage 5) op diverse bloedafnamelocaties
en folders (zie bijlage 6) die uitgedeeld worden na de venapunctie op de bloedafnamepoli. Alle
bestaande patiëntenfolders zijn uitgebreid met de informatie betreft de infodesk. De media bleek
interesse te hebben en verzorgde een gehele uitzending aan het onderwerp middels een interview
op

de

lokale

radiozender

(RTV

Rijnmond,

link:

http://feedproxy.google.com/~r/RtvRijnmond-

VitamineR/~3/EVYSVMxSUFg/vitaminer_06_10_15.mp3_audio-mp3.mp3) (Bijlage 7).

Hoe loopt het tot nu toe?
Na circa vijf maanden ‘live’ te zijn kunnen we niet anders dan positief zijn. Er komen één tot twee
patiënten of clienten per keer. Alle personen blijken zonder uitzondering enthousiast over de
infodesk. Veel gehoorde reacties die de behoefte aan persoonlijk contact met een professional
onderstrepen zijn:
•’Ik ben blij dat zoiets er nu eindelijk is’
•’Ik las het in de krant en dacht: Ja, dat is iets voor mij!’
•’Hier heb ik op gewacht’
•’Wat een mooi initiatief!’
Welke vragen worden er gesteld? Veelal wordt er een uitdraai van de laboratoriumuitslagen
meegenomen naar de infodesk. De ervaring tot dusver leert dat patiënten het als erg prettig ervaren
om rustig uitgelegd te krijgen waarom bepaalde testen gedaan worden, wat een uitslag in het
algemeen kan betekenen, of juist niet betekent, wat de betekenis is van referentiewaarden, wanneer
iets nu significant verhoogd is of juist verlaagd, alsook de mate van ingewikkeldheid van een
diagnostisch bloedonderzoek in termen van kosten en tijd. Vaak gaat het om patiënten die van de
dokter te horen krijgen dat ‘de bloedwaarden er goed uitzien’ terwijl sommige parameters
desondanks afwijken van de referentiewaarde. Hieruit blijkt ondermeer dat het format zoals
huisartsen(assistenten) de uitslagen aan hun patiënten meegeven duidelijk niet geschikt is. Het
meegeven van een uitdraai van de laboratoriumuitslagen is niet voldoende om de patiënt te voorzien
van zijn behoefte zelf in controle en op de hoogte te zijn wat er medisch speelt.
De gesprekken duren gemiddeld 25 minuten. Na een bezoek aan de infodesk geeft men aan
opgelucht te zijn en te begrijpen wat er is gedaan met hun bloed en zijn ze uitermate tevreden dat er
rustig de tijd wordt genomen om alles in begrijpelijke taal uit te leggen. Daarnaast groeit duidelijk het
begrip van de laboratoriumwereld en wat daar allemaal bij komt kijken.

Hoe nu verder?
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De informatiedesk heeft tot nu toe voldaan aan de gestelde doelen. Het genereren van bekendheid
van deze service met deze mogelijkheid voor patiënten en clienten zal een bepalende succesfactor
zijn in de toekomst. We hebben gemerkt dat patiënten actief geïnformeerd moeten blijven worden
over de service die we bieden. Het is ook van belang patiënten actief doorverwezen te krijgen via
verwijzers. In dat kader worden momenteel huisartsbijscholingen en informatieavonden voor
praktijkassistenten gebruikt om meer bekendheid te geven aan het concept. Terugkerend thema is
dat vrijwel iedereen enthousiast blijkt te zijn om potentiele vragenstellers door te willen verwijzen
maar dat men nog te weinig van het bestaan van dit initiatief afweet.
Tenslotte. Vooruitlopend op de evaluatie zijn wij van plan de service in de toekomst uitbreiden naar
andere locaties en tijdstippen. Wij zien de informatiedesk als een extra service vanuit de klinische
chemie die tijdens de pilotfase al zeer gewaardeerd wordt door de mensen die er gebruik van
hebben gemaakt. We gaan er van uit dat het in de toekomst een vanzelfsprekendheid zal worden om
in

de

Nederlandse

ziekenhuizen

gelegenheid

te

hebben

vragen

te

stellen

over

laboratorumdiagnostiek aan enthousiaste professionals die bekwaam en verantwoordelijk zijn voor
uitvoer van kwalitatief hoogstaande laboratoriumdiagnostiek. Ook deze nieuwe service is daarbij een
vorm van care in het uitgebreide speelveld van de Health Care. De patiënt heeft het recht om iets te
begrijpen van de diagnostiek die bij hem is uitgevoerd; patient enpowerment!
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Bijlagen
1.

Voorbeeld krantenartikel regio Dordrecht (diverse huis-aan-huis bladen)
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2.

Website Result - Infodesk (zie ook de link: http://resultlaboratorium.nl/patienten/informatiedesk/ )
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3.

Website ASz (zie ook de link: https://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2015/9/19894/ )
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4. Banier (zie PDF bijlage voor betere resolutie)

8

Publieksprijs NVKC 2016

5. Poster (zie PDF bijlage voor betere resolutie)
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6. Folder (zie PDF bijlage voor betere resolutie)
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7. link radiouitzending
http://feedproxy.google.com/~r/RtvRijnmond-VitamineR/~3/EVYSVMxSUFg/vitaminer_06_10_15.mp3_audio-mp3.mp3).
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Meer weten over uw
bloedbepalingen en
laboratoriumuitslagen?

Informatiedesk
Laboratoriumgeneeskunde
Maak een afspraak of kom naar het inloopuur
www.resultlaboratorium.nl
(078) 654 15 32

Meer weten over uw bloedbepalingen
en laboratoriumuitslagen?
Kom naar de Informatiedesk
Laboratoriumgeneeskunde
van Result Laboratorium!
Een deskundige op het gebied
van laboratoriumgeneeskunde
staat klaar om uw vragen
kosteloos te beantwoorden.

Waar? 		
Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk,
afdeling Bloedafname
Albert Schweizerplaats 25, Dordrecht
Wanneer?
Elke maandag (niet op feestdagen)
Van 13.00 tot 14.00 uur op afspraak
Van 14.00 tot 15.00 uur inloop
U bent van harte welkom!

Informatiedesk
Laboratoriumgeneeskunde
Maak een afspraak op
www.resultlaboratorium.nl
of via (078) 654 15 32

Persoonlijk en vertrouwelijk
Bij de Informatiedesk geven we u in een besloten ruimte
algemene uitleg, tijdens een persoonlijk gesprek.
Hiervan wordt geen verslag gemaakt. Vanzelfsprekend is
vertrouwelijkheid gewaarborgd. Wij kunnen uw dossier
niet inzien of aanvullen, we behandelen u niet en zullen
niet de taak van de arts overnemen. Wel kunnen we
vertellen over de chemische en biologische processen die
in het lichaam spelen, wanneer een bepaalde waarde
afwijkend is. Deze uitleg proberen we in zo begrijpelijk
mogelijke taal aan u over te brengen.

Heeft u belangstelling voor een gesprek?
Maak dan een afspraak via
www.resultlaboratorium.nl
of via (078) 654 15 32.
Of maak gebruik van het inloopuur.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
U bent van harte welkom!

Informatiedesk
Laboratoriumgeneeskunde

Meer weten over uw
bloedbepalingen en
laboratoriumuitslagen?

Waar?
Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk
afdeling Bloedafname (ingang in centrale hal)
Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht

Wanneer?
Elke maandag (niet op algemeen erkende feestdagen)
Van 13.00 tot 14.00 uur werken wij op afspraak
Van 14.00 tot 15.00 uur kunt u binnenlopen

www.resultlaboratorium.nl
(078) 654 15 32
of maak gebruik van het inloopuur

Informatiedesk
Laboratoriumgeneeskunde

Meer weten over uw bloedbepalingen en laboratoriumuitslagen?
Iets voor u?
Stel, u heeft bloed laten prikken. Uw arts vertelt u wat de
uitkomst is en of dit ‘goed of slecht’ is.
Misschien krijgt u geneesmiddelen mee, of een doorverwijzing, of een ander advies. Maar u zou graag nog eens
in alle rust horen wat nu precies de achtergrond is van uw
specifieke bloedwaarden.

Denkt u hierbij aan:

Kom op een maandagmiddag
naar de Informatiedesk
Laboratoriumgeneeskunde
van Result Laboratorium!
Een specialist op het gebied
van laboratoriumgeneeskunde
staat klaar om uw vragen
kosteloos te beantwoorden.
U kunt een afspraak maken
of gebruik maken van het
inloopuur (zie achterzijde).

∙ Bloedsuikerwaarden
∙ Hormoonbepalingen
∙ Nierfunctiewaarden
∙ Bloedarmoede
∙ Vitaminegebrek
∙ Schildklierwaarden
∙ Bloedbezinking/ontstekingswaarden
∙ Cholesterol
∙ Leverwaarden
En veel meer…

Wanneer is een uitslag
(te) hoog of (te) laag?
Welke processen in het lichaam
hangen hiermee samen?
Waarom worden
bepaalde testen
aangevraagd?

Uw arts heeft vaak niet de tijd - en soms ook niet de
gedetailleerde kennis - om heel uitgebreid met u op deze
vragen in te gaan. Zelf zoeken op internet geeft niet altijd
duidelijkheid en zeker niet altijd correcte informatie.

Wij hebben tijd en kennis
Result Laboratorium wil tijd voor u nemen en heeft zeer
specialistische kennis in huis. Wij zijn immers dé dienstverlener voor Zuidwest-Nederland op het gebied van
laboratoriumgeneeskunde. Binnen het Albert Schweitzer
ziekenhuis en Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis zorgen
wij met de modernste middelen voor alle laboratoriumbepalingen.

