
 

 

 

Utrecht, 20 december 2019 

Onderwerp: Regie GHOR Utrecht 

 

 

 

 

 

 

Beste aanvrager,  

 

Vanaf 1 januari 2020 is er voor verzekerden van VGZ in de GHOR Utrecht (Geneeskundige 

hulpverleningsorganisatie in de regio) één aanbieder voor eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg. In 

deze regio heeft VGZ de regievoering hiervoor gegund aan Saltro. De uitvoering gebeurt in 

samenwerking met St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis. VGZ verwacht met deze 

regionale concentratie bij te dragen aan betere, integrale diagnostiek en lagere kosten voor de patiënt. 

De GHOR komt vrijwel overeen met het grondgebied van de provincie Utrecht.  

 

Wat betekent dit voor u als aanvrager? 

Als het om eerstelijnsdiagnostiek gaat, verandert er voor u en uw patiënten niets. Saltro, het 

Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis blijven u optimaal ondersteunen, zoals u van ons 

gewend bent. Tevens hebben we werkafspraken gemaakt met Meander Medisch Centrum en 

Gelderse Vallei/Rijnstate ziekenhuis. 

 

Wat betekent dit voor uw patiënten?  

Voor uw patiënten blijft ook alles hetzelfde. Zij kunnen terecht bij de partij die zij gewend zijn.  

  

Trombosezorg 

Als het om de trombosezorg gaat verandert er wèl iets. VGZ heeft naar aanleiding van vragen van 

patiënten besloten om voor trombosepatiënten een overgangsperiode van 3 maanden in te stellen, 

zodat er voldoende tijd is voor een zorgvuldige overdracht van dossiers tussen trombosediensten.  

Wij  hebben hieronder de wijzigingen voor uw patiënten op een rij gezet, zodat u uw patiënten hierover 

kunt informeren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uiteraard zijn álle aanvragers en patiënten van alle zorgverzekeraars welkom op de 

bloedafnamelocaties. Wij bieden diagnostiek voor iedereen. 

 

Vragen 

Mocht u vragen hebben over de nieuwe situatie, neem dan gerust contact op. Wij beantwoorden uw 

vragen graag. U kunt bellen met de afdeling KCHI van het Diakonessenhuis 088 250 9479. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Saltro,   Diakonessenhuis,  St. Antonius ziekenhuis, 
 
Regievoerder VGZ   mede-uitvoerder VGZ  mede-uitvoerder VGZ 
Jurgen Woerdman     Martijn Wiesenekker  Dirk de Kruif 
lid raad van bestuur    lid raad van bestuur  lid raad van bestuur 

 

Bestaande trombosepatiënten 

Trombosedienst  (Saltro) 

Voor bestaande TD-patiënten van Saltro 

verandert er niets, ongeacht waar zij wonen, 

binnen de GHOR Utrecht) of buiten de GHOR. 

Bestaande trombosepatiënten Stichting 

Zeister Trombosedienst  

Voor de bestaande TD-patiënten van de ZTD 

verandert er niets. De ZTD wordt als partner van 

het Diakonessenhuis door VGZ 

meegecontracteerd. 

Trombosepatiënten van Groene Hart 

Diagnostisch Centrum (GHDC) 

(zij worden nu geprikt door St. Antonius 

Ziekenhuis en gedoseerd door Groene Hart 

Diagnostisch centrum ) 

Voor TD patiënten van het GHDC) loopt de zorg 

door.  St. Antonius Ziekenhuis blijft prikken en 

Saltro neem de dosering over. De dossiers 

worden in de komende periode overgedragen 

door het Groene Hart Diagnostisch Centrum. 

Trombosepatiënten van Gelderse Vallei/ 

Neder-Veluwe 

Voor TD patiënten loopt de zorg door. We zijn in 

gesprek met de huidige trombosedienst. Uw 

patiënten ontvangen nader bericht van Saltro of 

van de huidige trombosedienst.  

Trombosepatiënten van Ede, Nationale 

Trombosedienst en Tergooi 

Voor TD patiënten loopt de zorg door. Uw 

patiënten kunnen zich bij Saltro inschrijven.  

Trombosepatiënten van Meander Medisch 

Centrum  

Voor TD patiënten loopt de zorg door. Uw 

patiënten kunnen gewoon bij Meander blijven. 


