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In het openingsscherm zijn een paar kleine wijzigingen:

- Schermkleur is overzichtelijker
- Links bovenin zie je     , dit is de knop naar het vorige scherm.

Monsterstatus ”Initieel”, is gewijzigd in “Af te nemen”.



Het aanvraagformulier

- De tabbladen met diensten zijn gewijzigd in aparte formulieren die  men kan kiezen 
in het dropdownmenu onder kopje formulieren(1).      
- Mogelijkheid direct de link te selecteren om een afspraak in te plannen voor 

bloedafname (2). “ Afspraak maken”

- Mogelijkheid om de aanvraag naar de patiënt te mailen.                                           
E-mailadres invullen (3) en dan aan de rechterzijde “ja” invullen.                               
Er wordt nu een email gestuurd naar de patiënt zonder naw gegevens met alleen het 
ordernummer(DO202001010001) en de mededeling in het bericht dat men een 
afspraak moet maken voor bloedafname.



Onbekende test toevoegen en extra info CITO

• - Via testaanvragen toevoegen(1)  kunt u een test zoeken die niet op het formulier 
staat, kies gevonden test en deze verschijnt in het overzicht.                                        
Is deze niet te vinden kunt u op het alfabetisch formulier diversen(2) aan vinken en 
links bovenin bij ”toevoegen onderzoek” in het witte kader onder waarde(3), uw 
aanvraag zelf invullen. Het veld opmerkingen die u kunt aanvinken is bedoeld voor 
extra info over test en of cliënt, niet gebruiken om het te bepalenonderzoek in te 
vullen.                                                                                                                      
- Cito aanklikken en er verschijnt een invulveld voor uw mobiele nummer voor 
eventueel doorbellen na 17.00 uur (4)



Uitslagen zichtbaar in overzicht

als u onderzoeken aan vinkt en u heeft het    aan staan (onder 
overzicht) dan ziet u de laatste uitslagen (waarde en datum)

De kosten van een onderzoek zijn niet meer in te zien.



Aanvraag afronden (verzenden)            

- Klik op “verzenden” om de aanvraag af te ronden.                                         

- Er wordt geen PDF (automatisch) meer getoond. 

- Als u de aanvraag wilt printen kunt u op    naast verzenden klikken en 
kiezen voor “rapport tonen” 

- De aanvraag verschijnt op uw scherm om uit te printen.



Het tonen van het rapport is zelf als standaard in te stellen onder menu 

- “Toepassing-Configuratie-Toepassingsvoorkeuren” kies Tonen naast   
Rapport bij het bewaren, klik op OK

- De aanvraag verschijnt altijd standaard op uw scherm om uit te printen.


