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Patiënten:
• 17 vestigingen verspreid over Curaçao
• Testenpakket bestaat uit meer dan 150 testen
• Snel en vakkundig testresultaat
• Geen afspraak nodig voor reguliere test
• Professioneel team en persoonlijke service
• Mobiele prikservice
• Welkom met elk labformulier 
• Patiëntenportaal voor online testuitslagen
• Gratis glucose testen in de wijk
• Speciale aandacht voor kinderen
• Gratis gezondheidsmagazine Mi Salú

Medische professionals:
• Betrouwbare partner
• Snel en vakkundig testresultaat
• Testenpakket bestaat uit meer dan 150 testen
• Actief innovatiebeleid 
• Artsenportaal voor elektronisch overzicht testresultaten
• Uitgebreid vademecum
• Labnotes
• Seminars over gezondheidszorg
• Internationale samenwerkingen

Bedrijven: 
• Corporate testing op locatie
• Snel en vakkundig testresultaat
• Drugs- en/of alcohol testing
• Preventieve health check personeel
• Medische keuringen

Waarom kiezen patiënten, 
medische professionals en 
bedrijven voor Labdemed? 

LabdeMed, Laboratorio de Medicos
100% discrete aanpak, zekerheid en kwaliteit 

Accreditatie
LabdeMed is sinds augustus 2018 geaccrediteerd volgens 
internationaal erkende kwaliteitsnormen. De ISO 15189 
accreditatie toont aan dat LabdeMed een consistent 
kwaliteitsbeleid voert op het gebied van dienstverlening, 
managementvoering, operationele procedures, technische 
en analytische competentie van het personeel, innovatie 
en customer care. Onze innovatieve POCT (Point of Care) 
Technology is tevens ISO-geaccrediteerd.

Privacybeleid
LabdeMed hecht veel waarde aan de bescherming van 
privacy. De resultaten van de testen die wij aanbieden zijn 
vertrouwelijk, evenals persoons- en bedrijfsgegevens. Wij 
werken volgens de officieel vastgestelde privacyregels van 
de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens (LBP) 
en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

ACCREDITED
CERT #4736.01



LabdeMed is een innovatief medisch 
laboratorium dat al sinds 1979 kwalitatief 
hoogwaardig laboratoriumonderzoek 
aanbiedt op Curaçao. Patiënten, bedrijven 
en medische professionals kunnen bij ons 
terecht voor meer dan 150 reguliere en 
geavanceerde testen. Met 17 vestigingen 
verspreid over het eiland én een mobiele 
dienst is LabdeMed voor iedereen goed 
bereikbaar. 

Optimale zekerheid en kwaliteit
LabdeMed voert labonderzoeken uit in opdracht van (huis-)
artsen en specialisten. Vaak gaat het om reguliere testen 
van bloed, urine of ontlasting. Aan de hand van de testuit-
slag kan de arts een diagnose stellen. Onze transparante 
dienstverlening biedt patiënten en hun behandelend arts 
optimale zekerheid en kwaliteit. 

Geavanceerde testmethodes
LabdeMed is gespecialiseerd in diverse geavanceerde test-
methodes, o.a. voor DNA-onderzoek, fertiliteitsproblemen, 
allergieën en POCT (Point Of Care) technology. Particulieren 
kunnen ook op eigen initiatief een test bij LabdeMed aan-
vragen, zonder tussenkomst van een arts. 

Pioniers in innovatie 
LabdeMed voert een actief innovatiebeleid en volgt de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van testmethodes 
en technologieën op de voet. Ons patiëntenportaal waarin 
patiënten online hun testuitslagen kunnen checken is hier 
een goed voorbeeld van. 
Ook preventie vinden wij belangrijk. LabdeMed geeft een 
gratis gezondheidsmagazine uit (Mi Salú) en organiseert 
regelmatig health checks (pop-up lab) in de wijken zodat 
bewoners gratis hun bloeddruk, bloedsuiker en choleste-
rolgehalte kunnen laten meten. 

De LabdeMed app
Patiënten van LabdeMed kunnen gebruikmaken van onze 
LdMApp. Deze gratis app geeft de patiënt o.a. snel toegang 
tot testresultaten in ons patiëntenportaal, handige pre-
visit informatie en de snelste route naar de dichtstbijzijnde 
priklocatie. De LdMApp is te downloaden via de Google Play 
Store en de App Store. 

Het LabdeMed patiëntenportaal
Ons patiëntenportaal is een beveiligde database waarin 
patiënten zelf op snelle wijze de uitslag van hun labtest 
kunnen inzien. De meeste testuitslagen zijn tussen 4-24 
uur beschikbaar. Het patiëntenportaal is 24/7 toegankelijk 
via smartphone, tablet of computer. Inloggen kan via de 
LdMApp en www.labdemed.org


