
eerstelijns 
diagnostische 
centra



Partner met passie

SAN is de brancheorganisatie voor 

huisartsenlaboratoria en diagnostische centra

Samen met ruim 20 leden is SAN úw 

partner in de eerstelijnszorg

Een partner met passie voor versterking van de eerste lijn
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Even voorstellen

De leden van de SAN zijn huisartsenlaboratoria en medische 

diagnostische centra. Gecertificeerde organisaties die een hoge 

kwaliteit bieden. Zij werken voor en in de eerste lijn. Voorname-

lijk voor huisartsen en verloskundigen.

De leden opereren regionaal. Gezamenlijk bieden zij een lande-

lijke dekking. De service staat voorop. Dicht bij de verwijzer en 

dicht bij de patiënt.

Via een fijnmazig systeem vinden bloedafnames plaats op ruim 

1000 locaties. Patiënten die niet mobiel zijn, kunnen thuis wor-

den geprikt. Veel leden hebben ook een eigen trombosedienst. 

Alle uitslagen zijn snel bekend. En bij afwijkende uitslagen con-

tact neemt het laboratorium direct contact op met de verwijzer.

Maar er is meer dan alleen bloedafname en  bloedonderzoek. Zo 

verrichten veel leden medisch biologisch onderzoek. Van eenvou-

dige kweken tot zeer geavanceerde testen. Een ook hier geldt: 

de uitslag is betrouwbaar en wordt zo snel mogelijk bekend ge-

maakt. 

SAN-leden bieden ook (beeld)vormend functieonderzoek. Zoals ECG, 

spirometrie, botdensiometrie, fundusfotografie en echoscopie. De 

techniek wordt steeds geavanceerder en de mogelijkheden nemen 

sterk toe. Het aanbod van de SAN-leden wordt daarom steeds uitge-

breider. Aangepast aan de vraag in hun eigen regio. 

Tevens bieden SAN-leden effectieve ondersteuning aan samen-

werkingsprocessen van de verwijzers. Zoals bij diabetenketen-

zorg. Of ketenzorg voor astma/copd. In aard en omvang zoals 

is afgesproken met de klant. Van ondersteuning op onderdelen 

tot de gehele logistiek en het verrichten van alle diagnostische 

onderzoeken in de zorgketen. 



Meerwaarde

SAN en haar leden zetten zich in voor de eerstelijnszorg. Daarin 

zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden:

de aanvragers•	

de patiënten•	

de patiëntenverenigingen•	

de zorgverzekeraars•	

Voor elk van deze groepen we meerwaarde. Zijn we partners in 

de zorg. Partners met passie voor versterking van de eerste lijn. 

Wat de meerwaarde is? Lees het op de volgende pagina’s.
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Aanvragers en SAN-leden

De SAN-leden werken voor en op verzoek van ruim 6.000 huisart-

sen en een kleine 1.000 verloskundigen. 

SAN-leden werken regionaal en weten wat er speelt. Bovendien 

kennen zijn hun klanten. Ze onderhouden met hen actief een re-

latie. Ze inventariseren waaraan verwijzers behoefte hebben en 

spelen daar zo goed mogelijk op in. Want maatwerk is van belang 

voor adequate zorgverlening.

Ze bieden de huisartsen, assistenten en verloskundigen tevens 

professioneel advies en verzorgen scholing op het gebied van di-

agnostiek. 

Het servicepakket verschilt per regio. Ieder SAN-lid biedt verschil-

lende facetten aan. Zoals bloedafname, klinisch chemisch onder-

zoek, vaak ook medisch microbiologisch onderzoek, (beeld)vor-

mend functieonderzoek en ondersteuning bij ketenzorg. 

Voor de meeste onderzoeken bestaat geen wachttijden. Uw pa-

tiënten kunnen direct terecht. En alle uitslagen zijn snel beschik-

baar. Veelal op dezelfde dag. Bij afwijkende uitslagen neemt het 

laboratorium contact met u op. 



www.de-san.nl




