
Meer dan 200  
medewerkers 

Meer dan 150  
priklocaties 

(Integrale) diagnostiek 

Laboratoriumonderzoek,  
radiodiagnostiek, functieonderzoeken

Jaarlijks ± 300.000  
bloedafnames  

Op priklocaties en in de thuissituatie  
voor zowel eerste, tweede, derdelijns  

en trombosezorg

Actief in West- en  
Midden-Brabant en Zeeland 

Onafhankelijke partner in 
diagnostische zorg

Ontzorgt huisartsen 
en andere zorgverleners 

Met een breed pakket aan  
ondersteunende diensten

Ondersteuning

Eén loketfunctie via het  
Klantcontact Centrum (KCC),  

logistiek en point-of-care apparatuur,  
oproepdienst Cadans

Informatie voorziening  

Huisartsen, specialisten en patiën-
ten hebben toegang tot hetzelfde 
informatiesysteem, zodat dubbel 

diagnostiek kan worden voorkomen

Kennisdeling Door ontzorging 
vanuit Diagnovum 

Meer tijd voor de zorgverlener 
voor directe patiëntenzorg

Verbinder eerste  
en tweedelijns zorg 

Samenwerking met  
ziekenhuizen en laboratoria
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Strategische pijlers

Meer weten over onze missie en visie? Kijk dan op www.diagnovum.nl/missie  
of neem contact met ons op via: E info@diagnovum.nl T 088 007 54 50

Betrouwbare diagnostiek in de buurt

Kunnen vertrouwen op uitslagen na bloedonderzoek of andere 
onderzoeken. Wij snappen als geen ander hoe belangrijk dit is. 
Een geruststelling bij spannende situaties, een startpunt van een 
behandelplan of eindelijk duidelijkheid. Zowel voor patiënt als  
zorgverlener is betrouwbare diagnostiek in de buurt essentieel.  
Met meer dan 200 (zorg)professionals, ruim 150 prikposten voor 
bloed afname in de buurt, diverse (overige) onderzoekslocaties 

in de regio en accurate informatie-uitwisseling tussen huisarts,  
specialist en Diagnovum, staan wij voor u klaar. Diagnovum,  
voor betrouwbare diagnostiek in de buurt. 

Wij zijn ‘in de buurt’ in de regio’s:

 Zeeuws Vlaanderen
 Zeeland
 West-Brabant
 Midden-Brabant 

Zinnige en zuinige/duurzame zorg

Wij zien diagnostiek als onderdeel van een zorgpad/-keten.  
Dit vanuit de invalshoek ‘patiënt centraal’. 

Een effectieve en efficiënte organisatie, waarin innovaties zoals  
digitalisering worden doorgevoerd, draagt tevens bij aan zuinige 
zorg. De regionale insteek met centrale regie werkt hier ondersteu-
nend aan. 

Ontzorgen

We ontzorgen huisartsen met een breed pakket aan ondersteunen-
de diensten, denk aan DTO’s, nascholingen, informatieavonden, het 
verder digitaliseren van processen (ook binnen de huisartsenprak-
tijk) en het leveren van nieuwe producten en diensten. In bredere 
zin dus het ontzorgen van de huisarts in zijn praktijkvoering (al dan 
niet projectmatig), bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en 
reflecterend testen. Tevens ontzorgen we samenwerkingspartners 
met bloedafnames (thuis of op de prikpost) voor alle type aanvragers 
(vanuit lijnloze frontoffice en diagnostiek).

Preventie van zorg

Door verdere analyse van data kunnen we trends inzien welke  
een voorspellende waarde geven en waardoor het mogelijk is bij  
te dragen aan preventie van zorg door tijdig in het gezondheids-
proces bij te sturen vanuit de cliënt zelf.

Versterken van eigenaarschap in 
een dynamische omgeving

We bieden een prettige werkomgeving waarin de drie elementen  
van kwaliteit (professioneel, relationeel en functioneel) centraal 
staan. Dit draagt bij aan het versterken van eigenaarschap. Met  
vertrouwen zorg leveren aan patiënten geeft een goed gevoel.  
Daarnaast werken we samen aan duurzame inzetbaarheid.
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