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Contactgegevens huisartsen  
en medisch specialisten
De Franciscus Artsenwijzer is een 
handige digitale applicatie voor uw 
mobiele telefoon of tablet, waarin u  
de contact gegevens van alle medisch 
specialisten van Franciscus Gasthuis  
& Vlietland, huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde en apothekers 
uit de regio kunt vinden. De app,  
waarin ook alle actuele spoednummers  
beschikbaar zijn, is uitsluitend beschik-
baar voor specialisten en verwijzers 
van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Op de website 
www.franciscus.nl/verwijzers 
vindt u meer informatie 
over het aanvragen 
van inloggegevens.

Locaties bloedprikpunten
Op onze website www.franciscus.nl/bloedprikken vindt u onze vele 
bloedprik punten. Op alle locaties kunnen patiënten zonder afspraak 
terecht. Op alle punten kan patiëntmateriaal dat bestemd is voor 
laboratorium onderzoek, zoals urine en ontlasting, worden ingeleverd. 

  Omdat wij begrijpen  
     dat integrale medische  
laboratorium diagnostiek 
 een bloedserieuze zaak is



Klinisch chemisch laboratorium
   24/7 laboratoriumonderzoek: 
klinische chemie, hematologie, 
endocrinologie, allergie en 
auto-immuniteit

   Bloedafname dicht bij huis op 
onze locaties in Rotterdam, 
Schiedam, Hoogvliet, Maassluis 
en Berkel en Rodenrijs. En op 
onze vele bloedafnamepunten 
in de regio en bij patiënten 
thuis met de thuisprikservice

   Breed assortiment aan Point-
of-Care testen. Omdat  
de behoefte per zorgverlener 
varieert, bieden wij een ‘oplos-
sing op maat’

   24/7 beschikbaarheid van een 
laboratoriumspecialist klinische 
chemie (LKC) voor overleg en 
vragen 

   Feedback op aanvraaggedrag 
in de vorm van Diagnostisch 
Toets onderwijs (DTO)

Trombosedienst
   Verzorgen van de behandeling 
met orale antistolling;

   Bloedafname dicht bij huis  
op onze locaties in Rotterdam, 
Schiedam, Hoogvliet, Maassluis 
en Berkel en Rodenrijs. En op 
onze vele bloedafnamepunten 
in de regio en bij patiënten 
thuis met de thuisprikservice

   Training en begeleiding van 
patiënten bij zelf meten en  
zelf doseren 

   Near-Patient-testing:  
eenvoudige meting van de  
INR door de zorgmedewerkers 
uit de instelling, gedaan onder 
eindverantwoordelijkheid van 
onze trombosedienst 

Laboratorium Medische 
Microbiologie
   24/7 microbiologische  
diagnostiek en medische 
advisering door een arts- 
microbioloog

Labmiddelen en -formulieren
   Eenvoudig en snel labmiddelen 
en formulieren bestellen via 
www.franciscus.nl/verwijzers en 
bezorging in uw praktijk

   Ophaalservice voor kweek-
materialen

Aantrekkelijke tarieven 
Wij geven op de laboratorium-
tarieven een flinke korting ten 
opzichte van het maximale  
NZA tarief. Voor actuele  
tarieven kijkt u op onze website  
www.franciscus.nl/kosten onder 
kosten en vergoedingen

Fundusscreeningfoto’s
 Fundusscreeningfoto’s 
voor tweejaarlijkse 
controle diabetes mellitus 
op verzoek van de huisarts, 
door heel de regio

Eerstelijns laboratoriumdiagnostiek
 
De laboratoria van Franciscus Gasthuis & Vlietland leveren al jaren-
lang integrale medische laboratorium diagnostiek en consulten voor 
de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Kwalitatief hoogwaardige 
eerstelijns diagnostiek gecombineerd met service en gemak. Korte lijnen 
met specialisten en snelle verslaglegging. Dat is wat Franciscus Gasthuis 
& Vlietland u biedt. Wij vinden het van het grootste belang de juiste 
laboratoriumdiagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige 
diagnostiek of het aanvragen van diagnostiek op onjuiste indicatie te 
voorkómen. Alle laboratoria van Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn 
geaccrediteerd. Dit biedt zekerheid en kwaliteit aan patiënten en artsen. 

Wat bieden wij


