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558 liquores

7.198 pussen

5.622 respiratoire materialen

49.078 urines

28.463 monsters voor serologie 

22.915 slijmvlies-/huidmonsters 

19.323 bloedkweken

13.101 swabs

11.596 fecesmonsters

481.844 ONDERZOEKEN 
48% 2e lijn, 52% 1e lijn en overigen

16.311 DNA-detecti es SOA (Chlamydia trachomati s / Neisseria gonorroeae)

89.647 algemene kweken 

50.857 gevoeligheidskweken 

24.028 anaërobe kweken

9.246 Hepati ti s-B-anti geenonderzoeken

9.207 IgG HIV-onderzoeken

7.168 MRSA-kweken
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Ontwikkeling v. betere 

DIA TIEKResultaat: 
minder schade 

door 
infecti es en 

infecti eziekten

Het IZORE concept:
Niet alleen een uitslag.

Een antwoord!
BETROKKEN 

BRUTAAL
• signalerend en visionair

• grensverleggend
• eigenwijze standpunten
o.b.v. betrokken moti even

3
KWALITEIT VOOROP

• integrale diagnosti ek, behandeling
en infecti epreventi e

• innovati e
• procesopti malisati e

4

ACTIEF FACILITEREND
• vanuit de vraag van de aanvrager

• acti eve toets op aanvraag
• snelle terugkoppeling

• prakti sche scholing

5

REGIONAAL DICHTBIJ
• snel en goed bereikbaar

• persoonlijk contact met aanvragers
• regionale pati ënti nformati e
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ONAFHANKELIJK SAMEN
• denkend in netwerken

• denkend in partners
• artsen in loondienst
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IZORE 2016 IZORE 2017IZORE CONCEPT
Wat voorzien we voor 2017?

ONTWIKKELINGEN 
IN DE ZORG 
EN DE DIAGNOSTIEK

Wat drijft  ons?
• We doen alleen zinvolle diagnosti ek
• We geven antwoord op diagnosti sche vragen en behandeladvies op maat
• Een regionaal laboratorium bevordert betere zorgverlening in de medische microbiologie
• Artsen-microbioloog zijn bij ons in loondienst
• We delen kennis en ervaring
• We werken interdisciplinair en multi disciplinair samen
• Preventi e staat voorop
• Kwaliteit heeft  onze prioriteit

M
ED

EW
ER

KE
RS

41 
97,1
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UITSTROOM:  5 
VERZUIMPERCENTAGE: 3,8%
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Wat hebben wij in 2016 gedaan?
160.233 INZENDINGEN 
51% 2e lijn, 49% 1e lijn en overigen

558 liquores

7.198 pussen

5.622 respiratoire materialen

49.078 urines

28.463 monsters voor serologie 

22.915 slijmvlies-/huidmonsters 

19.323 bloedkweken

13.101 urogenitale materialen

11.596 fecesmonsters

481.844 ONDERZOEKEN 
48% 2e lijn, 52% 1e lijn en overigen

89.647 bacteriologisch onderzoek 

50.857 gevoeligheidsbepalingen 

24.028 anaërobe kweken

16.311 DNA-detecties SOA (Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorroeae)

9.246 Hepatitis-B-serologie

9.207 HIV-serologie

7.168 MRSA-kweken

6.778 DNA-detecties gastro-enteritis (bacterieel en/of parasitair) 

5.191 Gardnerella vaginalis-kweken 

4.701 EBV-serologie
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    23.335

8 DTO’s
Voor 137 praktijkassistenten

en 82 huisartsen/ 
apothekers

•  Verschuiving van de nadruk op gezondheid i.p.v. ziekzijn, een 
betere klant/patiënt-ervaring en beheersing van de kosten in  
de gezondheidszorg.

•  Aandacht voor de waarde van integrale diagnostiek als kritische 
schakel in de ketting van alle lijnen van zorg voor een en dezelfde 
patiënt.

•  Verdere verschuiving van taken van de tweede naar de eerste lijn 
(doorgaan van substitutie).

•  Aandacht voor het belang van niet alleen meten en testuitslagen, 
maar ook de juiste medische vertaling naar therapie en gezondheid.

•  Een verdere regionale vertaling  van het landelijke thema  
multiresistentie.

•  Innovaties in combinatie met ICT-mogelijkheden, ook voor  
preventie.

•  Medisch leiderschap, waardoor minder institutie- en meer  
netwerkdenken.

•  Onze ambitie, toegevoegde waarde en impact uitdragen.
•  Samen met onze partners medisch specialisten, huisartsen verder 

werken aan verbetering van infectiegezondheid en -zorg.
•  Aandacht vragen voor de belangrijke bijdrage en impact van  

diagnostiek.
•  Onze organisatie verder ontwikkelen en hierbij:
 • Aandacht hebben voor duurzame inzet van personeel.
 • Innovatiemogelijkheden uitnutten.
 • Mogelijkheden om  productiever te  werken benutten. 
 • Samenwerken vanuit de visie regionaal dichtbij.
•  Contractvormen gebaseerd op toegevoegde waarde verder  

implementeren.
•  Samen met onze stakeholders de inhoudelijke innovatieagenda 

voor 2017 en verder expliciet maken.

EEN GREEP UIT DE ACTIES VAN 
IZORE VOOR 2017:

Izore in 2017:
Samenwerkend verder.

WWW.SOATESTDOEN.NL
•  Gemakkelijk online  

SOA-testen aanvragen
•  Betrouwbaar en  

100% anoniem

start 30 juni 2016

consulten

     bijscholingen/ 
         workshops

multi disciplinair  
symposium (HPV)

bijeenkomsten  
klankbordgroep  
huisartsen

huisartspraktijk  
bezoeken

1
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