
 

Diensten OLVG Lab BV | SALT vanaf 31 maart 2021 

Beste aanvrager, 

Zoals eerder gecommuniceerd zal met ingang van 31 maart a.s. de analyse van het op SALT 

locaties afgenomen materiaal verzorgd worden door OLVG Lab.  

Aangezien enkele processen hierdoor aanpassing behoeven is in samenwerking met OLVG 

Lab het dienstenpakket hieronder in kaart gebracht. 

Deze informatie is tevens terug te vinden op de website van SALT bij het kopje 

‘Zorgverleners’ en ‘OLVG Lab | SALT’ (rechter bovenhoek, lichtgrijze balk): 

 OLVG Lab | SALT – SALT 

  

Klinisch-chemisch onderzoek (bloed, urine of feces): 

• Aanvraag in ZorgDomein SALT (bij verwijzing naar een SALT-afnamepunt is het printen van de 

aanvraag niet nodig). In ZorgDomein kunt u de voorkeurslocatie instellen zodat deze op het 

patiëntbericht wordt weergegeven op een landkaartje met daarbij de vermelding of het een 

inloop- of afspraken-poli betreft en wat de openingstijden zijn. Hiervoor dient éénmalig de 

voorkeurslocatie ingesteld te worden. Handleiding om dit te doen kunt u vinden op onze 

website bij Zorgverleners: Informatie, naslag en advies – SALT 

• Indien u verwijst naar een andere locatie dan SALT (Bijvoorbeeld OLVG Lab) dan is het wel nodig 

om een verwijzing te printen.  

• Let op! Bij zelf-afname is het op dit moment nog wel nodig om een verwijzing te printen!  

• Aanvraag van een bijzondere bepaling in ZorgDomein:  

Bij een bijzondere aanvraag of als de bepaling of het onderzoek niet voorkomt in de lijst dan 

dient het bovenste vakje onder het kopje “Vaak gekozen bepalingen” aangestreept te worden, 

nl. “Afwijkende aanvraag”. 

Zodra deze wordt aangevinkt zal in het scherm een extra veld verschijnen “Afwijkende aanvraag” 

en kan bij het onderzoek in het tekstveld de toelichtende tekst weergegeven worden. 

Gebruikt u hiervoor niet het veld ‘klinische gegevens’. Deze is namelijk niet zichtbaar voor de 

afnamemedewerker bij afname.  Afwijkende aanvraag in ZorgDomein? – SALT  

• Aanvragen huisbezoek:  

https://www.salt.nl/olvglab/
https://www.salt.nl/zorgverleners/informatie-naslag-en-advies/
https://www.salt.nl/afwijkende-aanvraag-in-zorgdomein/


Aanvraag hiervoor kan via ZorgDomein. De aanvraag zal dan zo spoedig mogelijk worden 

ingepland, na telefonisch overleg met cliënt. Betreft het een spoedafname dan adviseren wij u 

om een cito aan te vragen.  

Om het aantal huisbezoeken te beperken hanteren wij als standaard dat men naar een poli komt 

voor bloedafname mits dit medisch gezien niet mogelijk is.  

Een bloedafname aan huis kan alleen op medische indicatie van een arts of verloskundige en kan 

alleen worden aangevraagd door de arts of verloskundige. Vervoersproblemen kunnen 

bijvoorbeeld geen reden zijn voor een huisbezoek.  

• Bloedafname en inleveren van urine en feces op een van de SALT afnamepunten. 

OLVG Lab | SALT – SALT (Gebruikt u hiervoor het materiaal van OLVG lab s.v.p.) 

• Informatie-document aan verloskundigen voor zelfafname (bijlagen). 

• Alle monsters van het afnamepunt en huisbezoek gaan vanaf 31 maart ’21 naar OLVG Lab voor 

analyse. 

• De uitslag gaat per edifact naar aanvrager vanuit OLVG Lab 

• Sterk afwijkende uitslagen worden vanuit OLVG Lab telefonisch doorgebeld. 

• Telefonisch opvragen van resultaat → bij OLVG Lab receptie KCL:  

➢ 020-5993049 tijdens kantooruren 

➢ 020-5994694 buiten kantooruren 

• Inhoudelijk consult met deskundige → klinisch chemicus OLVG Lab 

➢ 020-5994595 binnen en buiten kantooruren 

• Verzoek aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal → telefonisch bij OLVG Lab KCL: 

➢ 020-5993049 tijdens kantooruren 

Medisch microbiologisch onderzoek (bloed, urine of feces en overige 

materialen): 

• Aanvraag in ZorgDomein SALT  

➢ bij afname/inleveren materiaal op een SALT afnamepunt is het printen van aanvraag niet 

nodig. 

➢ bij verzenden materiaal per post altijd aanvraag printen en meesturen.  

Bloed en inleveren materiaal op een van de SALT afnamepunten (Gebruikt u hiervoor het 

materiaal van OLVG Lab s.v.p.) 

• Monsters van afnamepunt en huisbezoek naar OLVG Lab voor analyse. 

• Monsters per post → naar OLVG Lab. 

• De uitslag gaat per edifact naar de aanvrager vanuit OLVG Lab.  

• Sterk afwijkende uitslagen worden vanuit OLVG Lab telefonisch doorgebeld 

• Telefonisch opvragen van resultaat → bij OLVG Lab administratie MML:  

➢ 020-5993018 tijdens kantooruren. Indien nodig wordt doorverbonden met medisch 

microbioloog 

• Verzoek aanvullend onderzoek uit reeds afgenomen materiaal → per mail bij OLVG Lab MML: 

➢ nabepaling-mml@olvg.nl 

• Afnamemateriaal bestellen → bestelformulier op OLVG Lab website:  

➢ https://olvglab.nl/voor-zorgverleners/medische-microbiologie-20/verzendmateriaal-

bestellen/ 

➢ Ingevulde bestelformulier opslaan en mailen naar mailmediabereiding@olvg.nl. 

https://www.salt.nl/olvglab/
mailto:nabepaling-mml@olvg.nl
https://olvglab.nl/voor-zorgverleners/medische-microbiologie-20/verzendmateriaal-bestellen/
https://olvglab.nl/voor-zorgverleners/medische-microbiologie-20/verzendmateriaal-bestellen/
mailto:mailmediabereiding@olvg.nl


 

 


