
 

 

 

 

 

Tabel 1: Huidig aanbod functie onderzoek 

Functie-onderzoek Omschrijving 
Dexa-scan Onderzoek  naar botontkalkinq, 
ECG  in  rust Het onderzoeken  van  elektrische  activiteit  van het hart in rust. 
Echoqrafie Onderzoek  naar afwijkingen  in weefsels. 
Vaginale  echo Onderzoek  naar dikte baarmoederslijmvlies en controle plaatsinq spiraal. 
Enkel-arm  index (met en 
zonder inspanning) 

Onderzoek  naar vernauwinq  in de beenslaqader. 

Cardiac Event  recordinq Onderzoek  naar ritmestoornissen. 
Fundusfoto Onderzoek  naar  beschadigingen in  de bloedvaten  van het netvlies. 
Lonqfunctieonderzoek Onderzoek  naar vernauwinq  in de luchtweqen. 
MRI - knie Onderzoek  naar afwiikingen  in de knie. 
Colonscopie* Onderzoek  van  gehele colon. 
Gastroscopie* Onderzoek  van  de maag. 
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ELD Beschrijving Aanvraag toegangstijden Terug rapportage 

Klinische chemie 
en Medische 
Microbiologie 
  
  
  
  
  

Het afnemen van 
lichaamsmaterialen 
met als doel het 
delen van 
adequate diagnose 
  
  
  
  
  

Papier en 
digitaal  
(voorkeur) 
  
  
  
  

KC en MM 
materialen 
ingeleverd/ 
opgehaald  op 
werkdagen  voor 
16 uur worden 
dezelfde dag 
verwerkt 

Ieder uur, via 
ZorgMail  Edifact, 
inzage in HiX via 
zorgverleners - 
portaal 
  
  

Functie- 
onderzoeken 

  
  
  

Conform  NHG 
standaard,  zie 
aanbod zoals 
beschreven  in 
tabel 1  

Papier en 
digitaal 
(voorkeur) 

  
  

Streven  naar zo 
kort mogelijke 
toegangstijd, 
Treeknormen 
als maximum 

Via  ZorgMail 
Edifact,  inzage  in 
HiX via 
zorgverleners- 
portaal 

Radiologie 
  
  
  
  

Zie aanbod  en 
bijlage 2 
  
  
  

Papier en 
digitaal 
(voorkeur) 
  
  

Streven naar zo 
kort mogelijke 
toegangstijd, 
Treeknormen 
als maximum 

Via  ZorgMail 
Edifact, inzage in 
HiX  via 
zorgverleners- 
portaal 



 

 

 

 

Functie- onderzoek Omschrijving 
Inspannings- ECG Het onderzoeken  van elektrische  activiteit  van het  hart tijdens 

inspanning. 
Echocardiografie Onderzoek  naar het hart waarmee  door middel van geluidsgolven  het  

weefsel  in beeld wordt gebracht. 
24-uurs ECG meting (Holter) Onderzoek  naar het hartritme. 
Ureum -ademtest Onderzoek  naar infectie van de maag met  Helicobacter  pylori. 
Audiometrie Onderzoek  naar gehoorverlies. 

 

Tabel 2: Huidig aanbod eerstelijns radiodiagnostiek 
 
Zorgproduct Zorgproductonderdeel 

 

Borstkliniek Echo of röntgen mamma (bepaald door de Radioloog o.b.v. 
verwijzing) 

 

Echo hoofd/hals Echo schedel 
 

Echo hals 
 

Echo schildklier 
 

Echo bovenste extremiteiten Echo schouder 
 

Echo oksel 
 

Echo bovenarm 
 

Echo elleboog 
 

Echo onderarm 
 

Echo pols 
 

Echo hand 
 

Echo vinger 
 

Echo onderste extremiteiten Echo heup 
 

Echo lies 
 

Echo bil 
 

Echo achillespees 
 

Echo bovenbeen 
 

Echo knie 
 

Echo onderbeen 
 

Echo enkel 
 

Echo voet 
 

Echo teen 
 

Echo heupen zuigelingen Echo heupen zuigelingen 
 

Echo thorax Echo borstkas (thorax) 
 

Echo abdomen Echo bovenbuik 
 

Echo onderbuik 
 

Echo abdomen 
 

Echo buikwand  
 

Echo lies  
 

Echo  rug Echo  rug 
 

Echo scrotum Echo scrotum 
 



 

   
   
 
 

  

Echo DVT Echo armvaten 
 

Echo beenvaten 
 

Echo schildklier Echo schildklier 
 

   
Röntgen wervelkolom Röntgen cervicale wervel kolom  (CWK) 

 

Röntgen thoracale wervelkolom (TWK) 
 

Röntgen lumbale wervelkolom (LW K) 
 

Röntgen heiligbeengewrichten (SI-gewrichten) 
 

Röntgen totale wervelkolom (scoliosemeting)  
Röntgen bekken  

Röntgen thorax Röntgen borstkas (thorax) 
 

Röntgen borstbeen (sternum) 
 

Röntgen ribben 
 

Röntgen SC-gewricht 
 

Röntgen abdomen  Röntgen buikoverzicht (BOZ) 
Röntgen maag 
Röntgen slokdarm 

Röntgen bovenste extremiteiten Röntgen schouder 
Röntgen schouderblad 
Röntgen sleutelbeen 
Röntgen bovenarm 
Röntgen AC-gewricht 
Röntgen elleboog 
Röntgen onderarm 
Röntgen pols 
Röntgen hand 
Röntgen vinger 
Röntgen handskeletleeftijd 

Röntgen onderste extremiteiten Röntgen bekken 
Röntgen heup 
Röntgen bovenbeen 
Röntgen knie 
Röntgen onderbeen 
Röntgen enkel 
Röntgen voet 
Röntgen hielbeen 
Röntgen teen 
Röntgen lumbale wervelkolom (LWK) 

    
CT thorax CT borstkas (thorax) 
CT abdomen CT abdomen 
CT colon CT colon 
    
MRI wervelkolom MRI lumbale wervelkolom  (LWK) 
MRI knie  MRI knie 

 


