
 

      VOORSCHRIFT VANUIT EMD                IFO.ADM.9-v5 
 
 
 

  23/04/2018     1/5 
 

Engelse Wandeling 7 
8500 Kortrijk 
056 -25 84 01 
 
 

HANDLEIDING VOORSCHRIFT VANUIT EMD 
 
 

Principe ............................................................................................................................................ 1 

Careconnect ...................................................................................................................................... 2 

Presets = voorgeprogrammeerde lijst van analysen ....................................................................... 2 

Voorschrift aanmaken ...................................................................................................................... 3 

Afdrukken - verzenden aanvraagformulier ...................................................................................... 4 

Afdruk van het voorschrift ............................................................................................................... 5 

 
 

Dit document is beschikbaar op de website van Eurofins-Labo Van Poucke www.labovanpoucke.eu 

 
 

Principe 
Vanuit het EMD wordt een labo aanvraag rechtstreeks aangemaakt. Niet via webservices. 
Een dataset met alle gegevens van de voorschrijver en de patiënt worden automatisch ingevuld. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de e-forms van de firma Corilus. 
Voordeel: als er iets verandert aan de regelgeving, technische kant, … van de e-forms, wordt ook het 
laboformulier van Eurofins-Labo Van Poucke automatisch aangepast aan de nieuwe situatie. 
Voor de gebruikers van een EMD van de firma Corilus is dit formulier volledig geïntegreerd. 
De voorschriften worden elektronisch doorgestuurd naar de eHealth box van Eurofins-Labo Van Poucke. 
Dit gebeurt na encriptie via het eHealth platform, gelijktijdig wordt er een timestamp aangebracht aan het 
voorschrift. 
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Careconnect 
Via documenten � nieuw (eventueel zoek documenten “labo”) 
Bij regelmatig gebruik komt dit document bovenaan. (googleprincipe) 

 
Na afdrukken en/of verzenden komt het opgemaakte voorschrift automatisch in het EMD van de patiënt 
 

Presets = voorgeprogrammeerde lijst van analysen 
8 gepersonaliseerde presets kunnen eenvoudig aangemaakt en verwijderd worden. 
 

 
Aanmaak presets 
Nieuwe preset 
Aan te maken bij een “test” staal 
Selecteer de gewenste analyse(n) 

Geef een naam in (bvb “Urine infectie”) in het vakje Preset Naam en klik op opslaan. 
 
Volgende preset 
Aanvraag annuleren en volgende preset maken. 
Kan eventueel ook na uitvinken alle analysen, maar als er een analyse toevallig niet werd uitgevinkt wordt, 
zit deze ook in de nieuwe preset. 
 
Verwijder preset 
Klik op “vuilbak” icoon 
Klik op “v” om te bevestigen 
 
Cave: 

1. het aanmaken van Presets dient steeds zorgvuldig te gebeuren vanuit evidence based 
medicine. 

2. bij het gebruiken van presets dient bij de uitprint altijd gecontroleerd te worden of geen onnodige 
onderzoeken aangekruist werden. 
bv preset “pre-zwangerschap”: is er een positief resultaat beschikbaar voor toxoplasmose, rubella 
antistoffen, ….., dan moet deze test geschrapt worden, …….  
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Voorschrift aanmaken 
Klein scherm: 2 analyse kolommen. 
Andere schermen: 3 analyse kolommen. 
 
Uitzicht formulier op scherm: nabootsing van het gedrukte voorschrift. 
Een dataset met alle gegevens van de voorschrijver en de patiënt worden automatisch ingevuld. 
 
PS: Rijksregisternummer en geboortedatum van patiënt + Rizivnummer voorschrijver 

zijn verplicht. Deze gegevens zijn in principe beschikbaar in het EMD. 
Maar indien gewenst kunnen deze manueel ingevuld worden: 
geboortedatum: klik in het veld en gebruik het formaat dd/mm/yyyyy 

 
 
Administratief 
Datum/uur afname kunnen aangepast worden, indien deze verschillen van aanmaak datum/uur 
 

Levensverzekering, rekening naar patiënt, ….. � invulvak factureren aan invullen 
� levensverzekering: naam maatschappij – adres - polisnummer 

Communicatie van resultaten buiten de gewone routine 
Er is telkens een invulvak voorzien voor een andere telefoonnummer, GSM, fax, …. 

     
 
Klinische info 

     
 
Analysen 
Speciale analyse of analyse niet te vinden: gebruik bovenaan vak “Andere analysen” 
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Vóór de analysenaam staat een kleurcode die verwijst naar het afnamemateriaal.

 
 
Analysen ten laste van de patiënt: paarse balk + €-teken 

 
 
Analysen snel transport: met auto-icoon. 

   
 
Invulvakken 
Hier kan info ingevuld worden. 
Bvb herkomst van een etter. 

     
naam/namen specifieke rast test 

 
 

Afdrukken - verzenden aanvraagformulier 
Er wordt gevraagd om het altijd een “document” bij de stalen te voegen. 
Reden: stalen komen nooit “apart” in het labo binnen  
 
+ graag ook een handtekening o.a. omwille van eventuele “correcties” 

 
Document met de naam van de patiënt + de naam van de arts + “elektronische aanvraag”. 
of afgedrukt voorschrift 

- indien een analyse vergeten werd, kan deze bijschreven worden op het formulier. 
- indien er een analyse teveel is, kan deze geschrapt worden. 
- mogelijkheid om nog iets administratief bij te schrijven worden: bv dringend aan ….. 

 
Besluit:  

     Verzenden+ “document bij de stalen  = naar e-Healthbox Eurofins-Labo Van Poucke + opname in EMD 

of  Afdrukken+  voorschrift bij de stalen = printen + opname in EMD  
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Afdruk van het voorschrift 
 
Gegevens voorschrijver                                                                              Gegevens patiënt 
              Klinische gegevens              Info ivm dringend, …….    Andere analysen 

 
                            Analysen ten laste patiënt 

                                                                                              Welke afnames 
                                                       Snel transport vereist? 
Lijst voorgeschreven analysen met “ingevulde kaders” 
 


