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Labdiagnostiek aanvragen
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Labaanvraag starten

Start een diagnostiekaanvraag  
via het startscherm.

1

Legenda:
      Ga naar de volgende stap
   Uitlegkader



3

Labaanvraag starten

Het aanvraagformulier opent direct.  
Hier kan je op verschillende manieren  
labdiagnostiek aanvragen.  
Probleemgestuurd 1 , via alle 
bepalingen 2  of via de zoekbalk 3 .
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1 2
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Probleemgestuurd 
aanvragen

Selecteer de reden van aanvraag  
en de gewenste bepalingen 1 . De  
getoonde bepalingen zijn ingericht  
door het laboratorium.

1
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Winkelwagentje

Als de bepalingen zijn toegevoegd,  
zie je rechts in het winkelwagentje  
de aangevraagde items staan 1 . 
Als je wisselt van tabblad, blijft het
winkelwagentje in beeld.

1
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Losse bepalingen
aanvragen

In het tabblad ‘Alle bepalingen’ kunnen  
losse bepalingen worden toegevoegd  
aan de aanvraag.  

Standaard worden 'Vaak gekozen  
bepalingen' getoond.
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Losse bepalingen 
aanvragen

Vink ‘Vaak gekozen’ uit om de
volledige lijst met bepalingen te zien.
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Losse bepalingen 
aanvragen

Zoek in het overzicht met alle  
bepalingen de gewenste bepaling  
op. Met behulp van de alfabetische  
navigatie 1  ga je snel naar de juiste 
beginletter. 

1
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Aanvraag medische 
microbiologie

Filteren kan op materiaal 1  en 
categorie 2 . Het materiaalfilter 
is bijvoorbeeld handig voor 
medische microbiologie. 

1 2
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Aanvraag medische 
microbiologie

Door te klikken op een filter  
verschijnen verschillende  
filtermogelijkheden 1 .

1
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Aanvraag medische 
microbiologie

Na selectie van een filter 1  worden  
de bijbehorende bepalingen getoond 2 . 

1

2
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Bepalingen toevoegen  
via de zoekbalk

Gebruik de zoekbalk 1  om  
bepalingen te zoeken.

1
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Bepalingen toevoegen 
via de zoekbalk

Typ de gewenste bepaling in  
en voeg deze eenvoudig toe.
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Aanvraag versturen

Klik op ‘Doorgaan’ als alle 
gewenste bepalingen in het 
winkelwagentje staan.
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Patiënt informeren

In dit scherm kan je kiezen hoe je de 
patiënt informeert. Ook kan een
persoonlijk bericht aan de patiënt 
worden toegevoegd 1 . 

1
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Bevestiging

De verwijzing is afgerond. 
Terug naar beginscherm 1 .

1
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