Handleiding e-lab Labo-aanvragen
met een datum in de toekomst
Op de ORDERINVOER pagina dient u de datum aan te passen, vul hier de gewenste datum in.
Ga verder naar de Aanvraagcodes.

Maak uw selectie van de aan te vragen analyses.
Ga verder naar Extra info.

Indien u extra informatie wenst mee te geven aan het labo kan u dit in deze velden invoeren.
Ga vervolgens verder met de blauwe pijl naar rechts.
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U krijgt een overzicht van het order op het scherm met een speciale boodschap (in het rood: De
monsterinformatie is nog niet beschikbaar omdat het order nog NIET naar het LAB gestuurd is!
Dit omwille dat de datum niet de datum van vandaag is, maar door u aangepast werd!
!! BELANGRIJKE BIJKOMENDE STAP: Klik op de knop ‘Verzenden’ rechts bovenaan, om het order
naar het Labo te versturen.

Na het klikken op de knop Verzenden krijgt u bovenaan het scherm de volgende melding:

LIS = Laboratorium Informatica Systeem

Klikt u niet op VERZENDEN, dan wordt uw order niet verstuurd naar het labo en kan het
bijgevolg niet verwerkt worden.

In de verdere verwerking van het staal kunnen volgende scenario’s zich voordoen:


Het staal komt vroeger binnen in het Somedi labo dan de ingegeven ‘toekomstige’ tijd. Dan
wordt deze tijdens de uitpak gewoon herkend en is er geen enkel probleem.



Het staal komt op de ingegeven ‘toekomstige’ datum of met een variatie van max.7 dagen
later binnen, dan is er ook geen probleem.



Na 7 dagen krijgt de arts een bericht dat er geen staal is toegekomen en wordt de aanvraag
als afgehandeld (niet stopgezet!) geklasseerd.
 Komt het staal > 7 dagen te laat binnen, dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. de laboranten vragen aan de biologen om deze aanvraag te deblokkeren.
2. Of ze nemen een blauwe papieren labo-aanvraagformulier en creëren een
nieuwe aanvraag op vandaag en sturen deze ter ondertekening op.
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Vragen?
Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met de helpdesk van Somedi op
support@somedi.be of telefonisch op het nummer 015 25 89 04.
Ook op onze website http://artsen.somedi.be kan u terecht voor het FAQ-overzicht.

Laatst bijgewerkt 2/5/2018
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