Bovenregionale functies

Contact informatie
Afnamelaboratorium
Naast service op uw eigen locatie, kunt u uw
patiënten tevens doorverwijzen naar één van
de drie bloedafname-locaties.

Het AKL heeft een aantal belangrijke
aandachtsgebieden en geniet
landelijke bekendheid onder
meer vanwege:
✓ Het uitgebreide
endocrinologische analysepakket.
Het AKL voert deze analyses voor
vele ziekenhuislaboratoria in
Nederland uit.
✓ De neonatale screening.
Het AKL is de grootste van de
vijf laboratoria in Nederland
die analyses uitvoert ten
behoeve van de neonatale
hielprikscreening. Hierbij wordt
er gescreend op 19 aangeboren
ziektes/afwijkingen bij
pasgeboren baby’s.

IJsselland Ziekenhuis
(route 49, begane grond)
Prins Constantijnweg 2
2906 ZC Capelle aan den IJssel
Maandag tot en met vrijdag
van 07.00 - 17.00 uur
IJsselland Ziekenhuis buitenpolikliniek Nesselande
Cypruslaan 410
3059 XA Rotterdam
Maandag tot en met vrijdag van
07.30 - 13.00 uur en van
13.30 - 17.00 uur

Bereikbaarheid medisch specialisten AKL:
✓		 Klinisch chemicus: tijdens kantooruren bereikbaar
		 via 010 – 258 5611
✓		 Arts-microbioloog: tijdens kantooruren bereikbaar
		 via 010 - 258 3183
✓ Buiten kantooruren zijn de medisch specialisten
bereikbaar via 010 - 258 5000

www.ysl.nl/akl
Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen over wat het AKL
voor u kan betekenen? Wij komen graag bij u langs
om de mogelijkheden te bespreken.
U kunt contact opnemen via het secretariaat van het AKL
secrakl@ysl.nl of via het telefoonnummer 010 - 258 5390.

TESTEN
RvA M 052

Algemeen Klinisch Laboratorium
Wat kunnen wij voor u betekenen?

IJsselland Ziekenhuis buitenpolikliniek Krimpen
Groenendaal 1
2922 CJ Krimpen aan den IJssel
Maandag tot en met vrijdag
van 07.30 - 13.00 uur en van
13.30 - 17.00 uur
www.ysl./nl akl

Welkom bij het Algemeen Klinisch Laboratorium

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het
IJsselland Ziekenhuis bestaat uit geïntegreerde laboratoria
voor klinische chemie, medische microbiologie en het
laboratorium voor de apotheek. Het AKL biedt een breed
pakket laboratoriumbepalingen aan tegen concurrerende
prijzen.
ISO 15189 Accreditatie
Vanaf 22 december 2016 is het AKL een ISO 15189
gecertificeerd laboratorium. ISO 15189 is een internationale
accreditatie voor medische laboratoria.

Het AKL werkt volgens een strikt kwaliteitssysteem en
wordt regelmatig getoetst waardoor patiënt, arts en
zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.
Kijk voor meer informatie op www.ysl.nl/akl.
De klinisch chemici, artsen-microbioloog en
ziekenhuisapothekers zijn direct betrokken bij de
diagnostiek van het AKL en 24/7 bereikbaar voor advies.

Verpleeg- en verzorgingshuizen & GGZ-instellingen

Huisartsen & Verloskundigen
Wat kunnen wij voor uw praktijk
betekenen?
Op verschillende manieren kunnen
wij de service voor u en uw praktijk
verhogen.
1. Allereerst kunnen wij de service
bieden dat binnen uw praktijk
een prikpost wordt geopend,
waar uzelf of uw assistent(e)
bloedafnames verricht.
Op afgesproken tijdstippen
halen wij het afgenomen
materiaal bij u op.
2. Gaat uw voorkeur uit naar
volledige ontzorging? Wij
openen graag een prikpost bij u
op locatie, waar een
afnamemedewerker van het AKL
de bloedafnames verzorgt.
3. Tot de mogelijkheden behoort
ook het plaatsen van Point Of
Care Testing (POCT) apparatuur.
Met behulp van POCT
apparatuur kunt u in het bijzijn
van de patiënt snel en eenvoudig
laboratoriumtesten uitvoeren.

24/7 diagnostiek en cito
Voor bepalingen met een
spoedeisend karakter kunt u bij het
AKL spoedonderzoek aanvragen.
De medisch specialisten van het
AKL zijn 24 uur per dag bereikbaar
voor informatie en advies.

Kinderen prikken
De bloedafnamemedewerkers zijn
gespecialiseerd in het prikken van
kinderen. Bij de bloedafnamelocaties in de gezondheidscentra
Nesselande en Krimpen aan

den IJssel hebben we een
kindvriendelijke prikplaats ingericht.
Diagnostisch Toets Overleg (DTO)
Twee maal per jaar organiseren het
AKL, de afdeling Radiologie en de
Ziekenhuisapotheek voor huisartsen
het Diagnostisch Toets Overleg
(DTO). Een DTO is een overleg tussen
aanbieders en alle aanvragers van
eerstelijnsdiagnostiek, waarbij naast
inhoudelijke informatie ook spiegelinformatie wordt gegeven. Op onze
website www.ysl.nl/akl vindt u de
data en bijbehorende onderwerpen.
Voor deze DTO’s wordt accreditatie
aangevraagd.
Tarieven voor eerstelijnspatiënten
Het AKL heeft met diverse zorgverzekeraars contracten gesloten. Hierbij voldoet het AKL aan alle gestelde kwaliteitseisen in combinatie met een gunstig
tarief. U kunt dus in alle gevallen bij
ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige laboratoriumdiagnostiek.

Wat kunnen wij voor u en uw instelling betekenen?
Het AKL biedt kwalitatief hoogwaardige diagnostiek
aan tegen concurrerende prijzen. Voor uw zorginstelling
kan het AKL volledige ontzorging bieden. Dit houdt in
dat een bloedafnamemedewerker op locatie komt
prikken in de vertrouwde woonomgeving van uw
cliënten. De medewerkers van het AKL hebben veel
ervaring in het prikken van ouderen en kwetsbare
cliënten.
Na afname wordt het materiaal door de medewerker
naar het laboratorium vervoerd onder de condities van
geldende wet- en regelgeving. De analyses zullen op het
laboratorium worden uitgevoerd en de behandelend
arts krijgt digitaal de uitslagen gerapporteerd. Ook
digitaal aanvragen behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast kunnen wij ontzorging bieden in de
trombosezorg.
24/7 diagnostiek en cito/spoedaanvragen
Het AKL biedt de mogelijkheid om spoedaanvragen
te doen, buiten de regulier overeengekomen prikmomenten. De medisch specialisten van het AKL zijn
24 uur per dag bereikbaar voor informatie en advies.
Op verzoek zorgen de medisch specialisten van het
AKL voor onderwijs ten behoeve van specialisten

ouderengeneeskunde, psychiaters en overige
behandelaren.

