
 

Aangeboden Eerstelijns Diagnostiek (NHG) Reinier Haga MDC 

ELD Beschrijving Aanvraag Uitvoering Terugrapportage 
& toegangstijden 

Laboratorium Het afnemen van Op papier of De laboratorium KC Materiaal voor 

diagnostiek 24/7 lichaamsmaterialen via specialisten staan 13:30 ingeleverd is 

beschikbaar: Met als doel het zorgdomein. dag en nacht de dezelfde dag voor 

- Klinische stellen van (voorkeur via klaar om zorg te 17:00 bekend. 

chemie adequate zorgdomein) dragen voor Microbiologie: al het 

- Microbiologie diagnose.   snelle en materiaal wordt 

- Pathologie     betrouwbare dezelfde dag nog op 

Immunologie     diagnostiek. kweek gezet, 

        uitslagen volgende 

        werkdag bekend. 

Ambulante Onderzoek naar de Via De 24h Uitslagen direct in 

bloeddrukmeting bloeddruk Zorgdomein bloeddrukmeter HIS/KIS. Geen 

  
gedurende 24 uur 
in de thuissituatie. 

  
wordt in 
bruikleen 

beperkingen 
toegangstijden. 

      geleverd. Uitslag binnen 5 

        kalenderdagen 

        
bekend bij de 

huisarts. (via 

        edifact). 

Audiometrie Onderzoek naar 
gehoorverlies. 

Via 
Zorgdomein 

Door de 
polikliniek KNO. 

Toegangstijd: Delft: 
11 kalenderdagen, 
Voorburg: 36 
kalenderdagen 
Uitslag via Edifact. 

Dexa-scan Onderzoek naar 
botontkalking 

Via 
Zorgdomein 

Door de 
osteoporose 
polikliniek. 

Toegangstijd: 
varieert. 
Uitslag (verslag en 

        beelden)  via Edifact 

        beschikbaar binnen 

        5 kalenderdagen 

        voor huisarts. 

  



 

(lnspannings-) In rust of tijdens Via Door de Toegangstijd: 

ECG inspanning wordt 
de elektrische 

Zorgdomein cardiologie 
polikliniek. 

26 kalenderdagen 
Uitslagen via Edifact. 

  activiteit van het       

  hart onderzocht.       

Echografie : 
  

Onderzoek naar 
afwijkingen in 
weefsels 
{schouder, 
abdomen). {Ook; 
lipomen, schildklier, 
lymfomen etc.) 

Via ZorgDomein Door de laborant Toegangstijd: 
Tussen de O en 18 
kalenderdagen 
afhankelijk v.h. soort 
echo en de locatie. 
Uitslagen via Edifact 

 
radiologie in het 
ziekenhuis of locaties 
De Reef en BCW 

Vaginale echo Onderzoek naar 
dikte baarmoeder 
slijmvlies en controle 
plaatsing spiraal 
(IUD) 

Via Zorgdomein Door de Gynaecoloog 
in het ziekenhuis. 

Toegangstijd: 
8 kalenderdagen in 
Delft, 14 
kalenderdagen in 
Ypenburg, 15 
kalenderdagen in 
Naaldwijk. 
Uitslagen via Edifact 

Echocardiografie: Onderzoek naar het 
hart waarmee door 
middel van 
geluidsgolven het 
weefsel in beeld 
wordt gebracht. 

Via 
Zorgdomein 

Door de Cardioloog 
in het ziekenhuis . 

Toegangst ij d: 
maximaal conform 
treeknorm. 
Uitslagen via Edifact. 

Enkel-arm index: Onderzoek naar 
vernauwing in de 
beenslagader. 

Via 
Zorgdomein 

In het  ziekenhuis  Toegangstijd: 
3 kalenderdagen 
Uitslagen via Edifact 

Cardiac Event 
recording: 

Onderzoek naar 
ritmestoornissen. 

Via 
Zorgdomein 

In het ziekenhuis. Toegangstijd : 26 
kalenderdagen. 
Uitslagen via Edifact 

24-uurs ECG 
meting (Halter) 

Onderzoek naar 
ritmestoornissen 

Via 
Zorgdomein 

De Halter wordt in 
bruikleen uitgegeven. 

Toegangstijd:  5 
kalenderdagen 
Uitslagen  via Edifact 
in HIS na 3 dagen. 

Fundusfoto: onderzoek naar 
beschadigingen in de 
bloedvaten 
van het netvlies. 

Via Zorgdomein In de 
huisartsenpraktijk of 
dichtbij zijnde 
locatie 

Uitslagen via edifact 3 
kalenderdagen na 
afname in HIS. 



 

Longfunctieonder 
zoek: 

  
  
  

Onderzoek naar 
vernauwing in de 
luchtwegen. 
  
  

Via Zorgdomein 
  
  
  
  

In het Ziekenhuis 
of In de huisartsen-
praktijk met 
aanwezigheid 
longfunctie laborant 
incl. invullen 
ACO/CCQ 
indien gewenst. 

7 kalenderdagen. 
Uitslagen via Edifact 

in HIS. 
  
  

MRI-knie 

Onderzoek naar 
afwijkingen in de 
knie. Via Zorgdomein 

In het ziekenhuis 
door radiologisch 
laborant. 

14 kalenderdagen. 
Uitslagen via Edifact 
in HIS. 

Ureum -ademtest 
is vervallen 
Is nu antigeentest 
Helicobacter 
Pylori in faeces 

Onderzoek naar 
infectie van de maag 
met Helicobacter 
pylori 

Via aanvraag- 
formulier 
laboratorium of 
Zorgdomein 
labdiagnostiek 

Bloedafname- 
locties RHMDC Toegangstijd: direct 

Uitslag  via edifact in 
HIS binnen  1-3 
dagen. 

Coloscopie Onderzoek van 
gehele colon 

Via Zorgdomein In het ziekenhuis 
* geen eerste 
lijnsdiagnostiek 
indien met Sedatie 
(midazolam) 
toegepast. 

Toegangstijd: Binnen 
14 kalenderdagen. 
Uitslag via Edifact in 
HIS. 

Sigmoïdoscopie Onderzoek van colon 
sigmoïdeum 

Via Zorgdomein In het ziekenhuis 
* geen 
eerstelijnsdiagnostiek 
indien met Sedatie 
(midazolam) 
toegepast. 

Toegangstijd: Binnen 
14 kalenderdagen. 
Uitslag via Edifact in 
HIS. 

Gastroscopie Onderzoek van de 
maag 

Via Zorgdomein In het ziekenhuis 
* geen eerste 
lijnsdiagnostiek 
indien met sedatie 
(midazolam) 
toegepast. 

Binnen 14 
kalenderdagen. 
Uitslag via Edifact in 
HIS. 

 


