Medische Diagnostiek

Meer antwoord op uw vraag

Unieke expertise brengt u verder
Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum
voor een uitgebreid palet aan klinisch-chemische analyses. Zo bieden wij laboratoriumtesten aan op
het gebied van de algemene klinische chemie, hematologie, immunologie en endocrinologie. Tot zover
niets nieuws.
Echter, MMC Medische Diagnostiek onderscheidt zich door de diepgaande en unieke kennis van onze
klinisch specialisten. Deskundigheid die zich uit in hoge kwaliteit analyses.
En samen maken we meer mogelijk. Wij geloven in reflecterend testen. Door uw aanvraag in de
context te plaatsen, leveren we beter resultaat voor verwijzer en patiënt. Zo komt het geregeld voor
dat we uitslagen toetsen aan de statistiek, dat we de medische historie van de patiënt betrekken of
zelfs op eigen initiatief een extra test uitvoeren. De specialisten van MMC Medische Diagnostiek
denken met u mee. Zo leveren we op uw vraag meer en beter antwoord.

Wat wij u bieden
• vraag- en klantgerichte aanpak
• reflecterend testen: interpretatie en advies bij de gevonden
analysewaarden en faciliteren van aanvullend onderzoek
• in samenspraak opstellen van protocollen en voorschriften
• feedback op het aanvraagpatroon en naleving van de protocollen
• minder dubbeldiagnostiek
• 24/7 direct bereikbaar
• ondersteuning van scholing en onderzoek

“ MMC Medische Diagnostiek is een 		
partner die servicegerichtheid 		
hoog in het vaandel heeft, evenals 		
deskundigheid en snelheid.
Dit maakt het werken een stuk
aangenamer voor arts en patiënt. 		
Een verademing!”
Mw. M.H.J. Boerboom-Das
Arts voor verstandelijk gehandicapten,
Lunet zorg

Maatwerk
Wij leveren wat u nodig heeft voor de optimale behandeling
van uw patiënt. We zijn geen getallenfabriek, maar bieden
een uitgebreide en professionele dienstverlening. Zo kunnen
we aanvragen en rapporten geheel elektronisch verzorgen en
bieden we controle van Point-of-Care (POC-)apparatuur.
We beschikken over een klein, gespecialiseerd en ervaren team
dat de wensen van uw cliënten en uw organisatie juist kan
interpreteren. Met kennis van zaken, maatwerk en uitgebreid
advies onderscheiden we ons van andere aanbieders.

Cytomorfologie
De microscopische beoordeling van cellen in bloed en andere
lichaamsvochten. Hier gaat het vaak om verschillende
vormen van bloedarmoede en de vroege detectie van ziekten
als leukemie en lymfeklieraandoeningen.

Over bloedafname

Medicijnspiegels
In nauwe samenwerking met de ziekenhuisapotheek bepalen
wij diverse medicijnspiegels, zoals geneesmiddelen met een
kleine therapeutische breedte (denk aan bijvoorbeeld digoxine,
lithium, procaïnamide, verapamil, vancomycine).

In samenwerking met andere instellingen is een netwerk van
ongeveer 80 prikposten (de BDRE of de Bloedafname) voor
eerste- en tweedelijns bloedafname beschikbaar. Bloedafname
bij patiënten thuis is ook mogelijk. Met zorginstellingen en
VVT maken we afspraken om ter plaatse de afname op maat
te organiseren.

Moleculaire diagnostiek
Diverse erfelijke ziekten en risicofactoren kunnen we
op DNA-niveau onderzoeken. Bijvoorbeeld trombose,
thalassemie, hemochromatose, auto-immuunziekten en
hypercholesterolemie.

Snelle rapportage en overleg
Veruit de meeste bepalingen in ons laboratorium voeren we
dagelijks uit. De uitslag is dus dezelfde dag rechtstreeks in het
eigen Electronisch Dossier (EPD of ECD) bekend. Op verzoek
kunnen we de uitslag aan de aanvrager doorbellen. Bovendien
is er dag en nacht - ook in het weekend - een laboratoriumspecialist / klinisch chemicus bereikbaar voor vragen en overleg.

Breed pakket aan bepalingen en diensten
De standaardanalyses voeren we uit op zeer geavanceerde
geautomatiseerde apparatuur: enzymen, bloedgassen,
hormonen, elektrolyten, bloedcellen, enz. Daarnaast verrichten we veel gespecialiseerd onderzoek waarbij
specialistische handelingen en interpretatie een belangrijke
rol spelen. Voorbeelden uit ons brede pakket zijn:
Metercheck
U kunt apparatuur voor diverse POC-metingen aanbieden
ter controle. De check bestaat o.a. uit het controleren van
bijvoorbeeld glucose m.b.v. erkende NVKC standaarden.
Screening na prikaccidenten
We bieden een totaalpakket aan service voor de registratie en
afhandeling van prikincidenten bij personeel. Dit betekent o.a.:
screening van materialen, bewaking en begeleiding van
de medewerker.
Hemostase en trombose
Het laboratorium is nauw verbonden aan zowel het
hemofiliebehandelcentrum als de trombosedienst.
Voorafgaand aan het onderzoek voor de diagnostiek van
hemorragische diathese kan onze laboratoriumspecialist /
klinisch chemicus een stollingsanamnese afnemen en
bepalen welke stollingstesten verder in te zetten.

Fertiliteit
Semenonderzoek verrichten we bij subfertiliteit en na vasectomie.

Analyse mét advies

Onze experts

Aanpak
Wij werken aan partnership. In goed overleg maken we
afspraken die voor beide partijen de beoogde resultaten
opleveren. Een voorbeeld is een jaarlijkse evaluatie om
onze afspraken te borgen. Daarnaast blijven we kritisch:
tussentijdse bijstelling is altijd mogelijk. Toch gaan we graag
nog een stap verder, met reflecterend testen.

Reflecterend testen
Onder ‘reflecterend testen’ verstaan we: het toevoegen
van relevante testen en commentaar aan uitslagrapporten.
De ontwikkeling van het EPD maakt het nu mogelijk
een goede indruk te krijgen van de klinische situatie
van de patiënt. Bovendien kunnen we sterk afwijkende
uitslagen en patronen in uitgevoerde testen automatisch
herkennen. De vakinhoudelijke en medische kennis van onze
laboratoriumspecialisten zetten wij vervolgens in om de
uitslagen van relevant commentaar te voorzien en /of extra
testen te selecteren. Onze specialisten richten zich hierbij
uiteraard op het beantwoorden van de klinische vraagstelling.
Philip Kuijper: “We hanteren de beslisbomen uit standaarden
van o.a. NHG en CBO. Soms kunnen we door het ontbreken
van testaanvragen nog geen duidelijke conclusie trekken.
Indien mogelijk zullen we dan - op eigen initiatief - direct extra
testen uit hetzelfde bloedmonster toevoegen, zodat we beter
en sneller een gerichte interpretatie of advies kunnen geven.”
Op deze manier kan bij een onverwachtte uitslag of een
onvolledige aanvraag tijd en geld worden bespaard omdat
een extra bloedafname (soms zelfs een extra doktersbezoek)
niet nodig is.

dr. F. (Fedde) van der Graaf
Aandachtsgebied: hematologie, transfusie,
auto-immuunziekten en hemostase

dr. M.A.C. (Maarten) Broeren
Aandachtsgebied: endocrinologie, allergie,
auto-immuunziekten en metabole ziekten

Voordelen reflecterend testen
• sneller een bruikbaarder resultaat
• ondersteuning bij de interpretatie van uitslagen
• minder bloedafnames dus minder belastend
voor de patiënt
• lagere kosten

“ Duidelijke en nuttige aanvulling.
De diagnostiek voor de patiënt is sneller
rond. Ik ben wel gecharmeerd van dat
eigen initiatief.”
Huisarts Van der Sande, Waalre,
over Reflecterend Testen.

dr. D.L. (Dirk) Bakkeren
Aandachtsgebied: chemie, allergie, endocrinologie,
urinediagnostiek, ICT, Point-of Care testen en
fertiliteit

Voor wie?

Onze experts

MMC Medische Diagnostiek biedt een volledig
onderzoekspakket voor diverse zorgverleners.

Medisch specialisten
Het laboratorium voorziet medisch specialisten al jaren
snel en adequaat van resultaten en informatie.

VVT instellingen
Door ruime ervaring met diverse instellingen bouwden
we expertise op met uiteenlopende categorieën
patiënten / cliënten. We bieden ook ondersteuning
in aanvragen en het opstellen van protocollen.

Huisartsen
We beschikken over een netwerk van ongeveer 80
afnameposten in de regio. Bovendien bieden wij deskundige
ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten én
vervolgonderzoek. Deze vorm van ‘reflecterend testen’
ontwikkelden wij speciaal voor huisartsen.

Verloskundigen
In samenwerking met Stichting PAMM bieden we een
totaalpakket voor de screening bij zwangeren.

dr. P.H.M. (Philip) Kuijper
Hoofd Laboratorium, klinisch chemicus
Aandachtsgebied: management, hematologie
en hemostase

ZBC’s
Afspraken voor bijzondere categorieën patiënten en cliënten
zijn mogelijk.

Zij gingen u voor
Naast onderstaande selectie opdrachtgevers, behoren meer
dan 150 huisartsen tot onze regelmatige aanvragers. Wilt u
concrete namen voor referenties? Dan brengen we u graag
met onze opdrachtgevers in contact.

G.W.T. (Ger) Janssen
Coördinerend Hoofdanalist
Aandachtsgebied: management en logistiek

Certificering
MMC Medische Diagnostiek voldoet sinds 2000 aan de eisen
van het officiële CCKL – kwaliteitskeurmerk voor de accreditatie
van laboratoria in de gezondheidszorg.

Het lab in cijfers
De aanvragers van MMC Medische Diagnostiek zijn naast
de artsen van het MMC vooral huisartsen in de regio (11%).
Verder zijn diverse regionale zorginstellingen verbonden aan
MMC Medische Diagnostiek (2,5% van de laboratoriumproductie).
Zij maken gebruik van de analysemogelijkheden en de
professionele ondersteuning.

In totaal ontving het laboratorium in 2011 bijna 350.000
aanvragen. Het aantal verrichte bepalingen bedroeg
ruim 1.850.000. Bij MMC Medische Diagnostiek werken
105 medewerkers.
Voor de externe bloedafname werken we in een
gezamenlijke prikdienst samen met andere aanbieders
van laboratoriumdiagnostiek in de regio.

Meer weten?
Zie klinischlab.mmc.nl voor uitgebreide informatie en
ons jaarverslag.
Liever een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?
Bel Ger Janssen, Coördinerend Hoofdanalist of Philip Kuijper,
Hoofd Laboratorium 040-8888900
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