
OLVG Lab BV & SALT nu verantwoordelijk voor fundus Spuistraat! 
 

Per 1 februari jl. heeft OLVG Lab BV & SALT de fundusfotografie overgenomen van OLVG 

Oogheelkunde op de locatie Spuistraat van het OLVG!  

Inmiddels verzorgen wij bijna twee maanden de fundusfoto’s en de achterstanden die zijn ontstaan 

in het verleden zijn reeds weggewerkt. 

Vóór 1 februari kwam het regelmatig voor dat er sprake 

was van disfunctionerende apparatuur en 

bezettingsproblemen. Door de samenwerking tussen 

OLVG Lab BV & SALT zijn deze problemen opgelost. Er is 

nieuwe fundus-apparatuur gekomen en er is een compleet 

team inzetbaar voor de fundusfotografie. 

De fundusonderzoeken worden uitgevoerd door ervaren 

en gekwalificeerde medewerkers van SALT en beoordeeld 

door een team van oogartsen. SALT verzorgt in de regio 

Zaanstreek en Waterland al meerdere jaren, naar volle tevredenheid, de fundusfoto’s voor 

huisartsenzorggroep SEZ. SALT is sinds 2015 ISO 15189 geaccrediteerd voor fundusfotografie. Als 

extra service is er een speciaal team telefonisch beschikbaar voor vragen van patiënten op 

werkdagen van 8.00-16.30u op telefoonnummer 088-9100 170.  

Let op: voor het maken van nieuwe afspraken dient gebruik te worden gemaakt van Caresharing. 

De locatie Spuistraat is goed bereikbaar met openbaar vervoer en per 

fiets. Het is een kleinschalige, gemoedelijk locatie met vriendelijk 

personeel. In de wachtruimte is gratis koffie en thee beschikbaar. 

Patiënten beoordelen deze locatie als erg positief. Mochten patiënten 

door lichamelijke beperkingen niet in staat zijn met het openbaar 

vervoer of de fiets te kunnen komen, dan bieden wij de service om een 

parkeerplek voor de deur te reserveren. Dit kan door vooraf contact op 

te nemen met de portier via telefoonnummer 020-599 4100. 

Tevens kunnen patiënten op de Spuistraat ook terecht voor 

bloedafname. Ma t/m vrij: 8.00-16.15 uur en 

Do: 8.00-19.15 uur. 

Graag verwelkomen wij uw patiënten op de Spuistraat voor fundusfotografie! 
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