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Samenwerking Medische Microbiologie en Infectieserologie Atal-Medial en
Streeklaboratorium GGD Amsterdam
Geachte verwijzer, aanvrager,
Gedurende dit jaar hebben wij u regelmatig geïnformeerd over het feit dat de
laboratoriumdiagnostiek in Nederland zich in een transitiefase bevindt. De maximum
NZa-tarieven zijn herijkt en voor het eerst vindt inkoop van laboratoriumdiagnostiek door
zorgverzekeraars plaats op basis van vrije prijzen en inkoopkortingen per
zorgverzekeraar op deze maximum NZa-tarieven.
Door deze transitie vinden in Nederland fusietrajecten plaats met bijbehorende
schaalvergroting en centralisatie van laboratoria. Daarnaast vindt nóg een transitie in de
laboratoriumdiagnostiek plaats.
Om ook in de toekomst hoogwaardige medische microbiologie en infectieserologie te
kunnen aanbieden, is integratie van eerste-, tweede- en zelfs derdelijns MMI
noodzakelijk. Dit als oplossing voor volksgezondheidsrisico’s als gevolg van toenemende
bacteriële resistentie en in het belang van algemene infectiepreventie.
Ook de zorgverzekeraars zijn deze visie toegedaan. Zo heeft Achmea, onze preferente
verzekeraar, ervoor gekozen de MMI op verwijzing huisarts niet langer bij ons in te
kopen maar bij een laboratorium dat in staat is genoemde resistentie- en preventieverantwoordelijkheid voor de eerste én tweede lijn op zich te nemen.
Deze transitie heeft geleid tot een nieuwe samenwerking in de regio Amsterdam
ingaande 1 januari 2015 tussen Atal-Medial en het Streeklaboratorium van de
GGD Amsterdam.
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Wat blijft er voor u als verwijzer hetzelfde en wat verandert er voor u?
Hetzelfde blijft:
 U kunt gebruik blijven maken van de u bekende afnamesets met antwoordenveloppe
die in 2013 bij u zijn geïntroduceerd.
 Indien u gebruik maakt van de losse afnamesets, kunt u deze inleveren op de poli’s
en de prikpunten van Atal-Medial. Ook voor deze losse afnamesets geldt dat AtalMedial de logistiek en het transport voor het Streeklaboratorium GGD Amsterdam
regelt.
 Voor de infectieserologie blijft Atal-Medial bloedafname verzorgen op alle poli’s en
andere prikpunten. De bloedmonsters worden dagelijks naar de GGD gebracht.
Wat verandert er voor u?
 De uitslag van uw aanvraag van microbiologisch onderzoek zal afkomstig zijn van het
Streeklaboratorium GGD Amsterdam.
 Voor vragen en/of consulten van deze uitslagen kunt u de artsen-microbioloog van de
GGD raadplegen via 020 555 5293.
 Let op: gezien de lange doorlooptijd van schimmelkweken worden deze nu reeds
overgeheveld naar de GGD. U ontvangt uitslagen van schimmelkweken mogelijk al
vóór 1 januari 2015 via de GGD.
Binnenkort ontvangt u in een tweede brief met aanvullende informatie over nadere
wijzigingen.
Wij hopen u met dit schrijven duidelijkheid te hebben gegeven over deze transitie in
Amsterdam, onderdeel van landelijke ontwikkelingen: scheiding van aanbieders in
klinische chemie en medische microbiologie/infectieserologie.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met:
Streeklaboratorium GGD Amsterdam: 020 555 5364 of sla@ggd.amsterdam.nl of
Atal-Medial: 088 0037 844 of accountmanagement@atalmedial.nl
Met dank voor uw aandacht,
Namens de GGD Amsterdam

Namens Atal-Medial

Dr. P.M. Oostvogel
Arts-Microbioloog, Hoofd Streeklaboratorium

Mr. P.A. Kamsteeg MBA
Raad van Bestuur
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