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Vragenuurtje 24-02-2021 

 
 

Aanmaken van een protocol 

Adresgegevens patiënt 
Patiënt selecteren vanuit HIS en inloggen bij LabOnline 

Controleer even of de gegevens van de patiënt allemaal ingevuld zijn (naam, geb. datum, adres) 

Nieuwe patiënt in LoL: altijd controleren of de adresgegevens overgenomen zijn, zie H5.1 
(uitgebreide handleiding) en H4.1 (verkorte handleiding) 
Kan zijn dat je de patiënt nog even via VIPlive opnieuw moet oproepen zodat de adresgegevens goed 

opgepakt worden. 

Protocol aanmaken 

Adres 
Vraag 1:  

Is het mogelijk om hier een alternatief adres in te geven, bijvoorbeeld als de patiënt tijdelijk op een 

ander adres geprikt moet worden? 

Er bestaat een optie om in LoL het adres tijdelijk aan te passen. Alleen komt dit niet door in het 

diabetessysteem. Daarom even bellen/mailen met DiAnna om tijdelijk adres door te geven.  

Starttijd 
Hou rekening bij de starttijd dat deze over minstens 3 weken is! Dit in verband met de aanvragen die 

vanuit LabOnline naar Prins gestuurd worden op 3 weken voor de starttijd. Mocht je nu iets geprikt 

willen hebben op korte termijn, geef de patiënt dan een ZD-bon voor deze afname, of neem contact 

op met DiAnna om een oproep af te spreken. 

Vraag 2: 
Is het mogelijk om duidelijker richting te geven tav wanneer iemand geprikt wordt en wanneer 
iemand ongeveer de oproep heeft ontvangen? Nu zit ik er kennelijk wel eens naast (komt iemand 
morgen op spreekuur maar is er nog niet geprikt). 

 Uit handleiding:  
Kies een Starttijd. Dit is de datum/tijd waarop het geselecteerde protocol Model van start gaat (In 
Lab Online hanteren we afname/onderzoek datums, dus de datum waarop het onderzoek 
plaatsvindt). Het daadwerkelijke bloedonderzoek zal gepland worden door DiAnna rondom deze 
datum. Dit is over het algemeen niet langer dan een week na deze geplande datum. 
NOTE: op dit moment worden de bloedonderzoeken standaard een week gepland na de startdatum. 
We zijn aan het zoeken naar een oplossing hiervoor. Mocht de patiënt eerder willen prikken dan de 
aangeven datum en tijdstip, dan kunnen ze contact opnemen met DiAnna: 040-2864499. 
 
Voor bloed en urine aanvragen duurt het 2 werkdagen voor de uitslagen binnen zijn, bij onderzoeken 
duurt het gemiddeld 5 werkdagen ( uitzondering als meerdere personen beoordelen). 
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Vraag 3: 
CVRM-lab wordt bij ons in de geboortemaand ingeschoten. Heeft het Di Anna hierin nog voorkeur? Ik 
kan me voorstellen dat we allemaal op de 1e van de geboortemaand het lab inschieten en het dan 
heel druk is bij Di Anna. Moeten we bijvoorbeeld de exacte geboortedatum aanhouden om zo de 
orders ook voor Di Anna te spreiden over de maand?  
Nee, we hebben geen voorkeur. Mag allen op de 1e van de maand, of de 1e en 15e, is om het even. 

We plannen bij DiAnna alle afnamemomenten in, en het maakt ons niet uit of alles op dezelfde 

datum binnen komt bij DiAnna 

Vraag 4: 
Hoe stel je de startdata van een fundus en jaarcontrole goed in, zodat de patiënt op hetzelfde 
moment opgeroepen kan worden? 
Je kunt de startdata voor de fundus en bloedonderzoek hetzelfde zetten. Alleen wordt voor de 

fundus 6 weken voor de startdatum de aanvraag naar DiAnna gestuurd. Bij bloedonderzoek is dit  3 

weken. Bij het plannen van afspraken voor fundus wordt geen rekening gehouden met 

bloedonderzoek. 

Vraag 7: 

A) Fundusfoto: Hoeveel weken moet ik tussen de startdatum van de fundus en het in LabOnline 

zetten van deze fundus laten zitten? Hoe ver van te voren moet dit gedaan worden? 

Voor een fundusfoto hanteren wij 6 weken. 

 

Vraag 8: 

Vera Verheijden heeft een paar keer meegemaakt dat de datum zichzelf aanpaste naar een andere 

datum. Dit heb je niet altijd in de gaten. Waarom is die datum aangepast? 

Hier kijkt DiAnna samen met Vera verder naar, aan de hand van voorbeelden. 

Modellen 

Dit zijn de protocollen. Voor POZOB en DOH hebben we verschillende protocollen ingericht, je ziet 

ook alleen de protocollen die betrekking op jouw zorggroep hebben. 

Vraag 9: 
OZ protocollen vanuit C2U: OZ is nooit goed ingericht geweest in C2U. Vandaar dat de conversie naar 
LoL mogelijk nu te veel bepalingen bevat. 
Je kunt bij Mijn Protocollen zien welke protocollen er door jullie praktijk gemaakt zijn. Hier kun je de 

protocollen sorteren op Beschrijving, en zie je welke protocollen je evt na moet kijken. Zie hiervoor 

4.5 uit de handleiding. 

Voor POZOB hebben we de vragen gekregen: 

Vraag 10: 

Kan voor POZOB een specifiek "Ouderen zorg lab' toegevoegd worden aan de te maken 

protocollen?    

Voor POZOB is er geen Ouderenzorg. Dit zal bij de zorggroepen geregeld moeten worden. Advies is 

om deze vraag bij POZOB neer te leggen 

Vraag 11: 
kan voor POZOB een specifiek protocol Gluc/HBA1C toegevoegd worden. (als we los HBA1C 
toevoegen kunnen we dat anders niet direct zien in het protocol/aanvraag)   
Is aangevraagd bij Bodegro, de leverancier van het diabetessysteem. Zodra zij dat ingeregeld hebben, 
kunnen we dat toevoegen in LabOnline 
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Extra bepaling toevoegen bij een jaarcontrole 
Vraag 12: 

Wat doe je als je een extra bepaling wilt hebben bij een jaarcontrole?  

Eigenlijk maakt ons dat niet zo veel uit. Het is maar net wat je het handigst vindt. Het kan toegevoegd 

worden aan de jaarcontrole, maar je kunt er ook een Overig protocol voor aanmaken. De gewenste 

bepaling is te selecteren in het aanvraagformulier wat te zien is bij ieder protocol. 

Vraag 13: 
Afwijkend lab werd in care2u bij voorkeur LOS ingeschoten zodat we overzicht hadden m.b.t. wat we 
extra laten prikken. Als je dit toevoegt aan het jaarlab, zie je niet in 1 oogopslag of er iets extra 
geprikt wordt. Kunnen jullie dit meenemen in de overweging om het apart van elkaar in te schieten 
of samen te voegen? 
Je mag het doen op de manier die voor jou het handigst is. Je hoeft het niet toe te voegen aan een 

jaarcontrole, maar je mag dat ook als Overig lab aanvragen. 

Vraag 14: 

Hoe zit het met de kosten voor de extra bepaling via LabOnline 

Naast de kosten voor de jaarcontrole (ordertarief, registratietarief, kosten voor de bepalingen uit de 

jaarcontrole), komen er geen kosten bij voor een extra aanvraag  op dezelfde dag 

 

Deel-protocollen: 
Hierbij kun je het herhalingsinterval instellen. Bij bijv. glucose-controle staat standaard 3 maandelijks 

ingesteld. Wil je deze eens per 6 maanden, dan kun je dat hier instellen. 

Vraag 15: 

Wat doe je als je een combinatie van een jaarcontrole en 3mnd controle wilt inregelen? Stel ik heb 

jaarco DM in december en moet 3maandelijks lab hebben in maart-juni-september. Hoe ga ik dat 

inzetten als ik dit eind februari ga inplannen in LOL?  Nu pak ik de start-datum vh jaarlab: dat zou nu 

bv 1-12-2020 zijn en dan kun je de 3maandelijkse herhalen met overslaan vd 4e. Mag ik deze datum 

"terug in de tijd" gebruiken op deze manier? 

Plan eerst de jaarcontrole in. 

Ga daarna de 3-maandelijkste controle inplannen. Als je voor de jaarcontrole nog een 3-maandelijkse 

controle geprikt wilt hebben, zet dan de startdatum van de 3-maandelijkse controle op dezelfde 

datum als de jaarcontrole, maar dan een jaar eerder. Zie hieronder voor een voorbeeld om het 

duidelijker te krijgen: 

Voor dec 2021 een DM jaarcontrole inplannen 

Voor dec 2020 een 3mnd controle 

Als je eind februari gaat inplannen, moet je voor de controle van maart 2021 contact opnemen 

(mailen) met de diabetesdienst, zij kunnen dan voor die enkele patient een oproepbrief versturen. 

Wat ook kan is een ZD aanvraagbon maken, en deze aan de patient meegeven. Zie H5.2.4 van de 

handleiding 

Aanvragen eenmalig afwijkend lab 

Vraag 17: 

bij het aanvragen van een eenmalig lab, waarop moeten we dan letten?   

Let er op dat je de startdatum gelijk houdt aan een eventuele ander protocol wat ook op die datum 

geprikt wordt. Geef alle testen in die je geprikt wilt hebben, en haal de Dummy bepaling weg. Zie 

H5.2.3 van de handleiding 
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Vraag 18: 
Hoe vraag je eenmalig lab aan? 
Maak gebruik van het protocol Overige CVRM of Overige DM, zie H5.2.3 (uitgebreide handleiding), of 
H4.2 (verkorte handleiding) 
 

Vraag 19: 

Wordt voor een overige aanvraag extra kosten gerekend? 

Voor het Overige CVRM en Overige DM protocol wordt geen registratietarief berekend. Uiteraard 

wel de kosten voor de bepalingen, en eventueel ordertarief als er alleen een Overig protocol is 

aangevraagd. 

Vraag 20: 

Is het mogelijk om eenmalig lab aan te vragen in LabOnline, wat 4 weken na een jaarcontrole gepland 

wordt? 

Het is mogelijk om een eenmalig lab 4 weken na een jaarcontrole in te plannen via LabOnline. Dit 

hoeft niet vast te zitten aan een jaarcontrole.  

 

Protocollen opschorten 
Vraag 22: 
Als patiënt tijdelijk bij specialist onder behandeling is. moeten we dan het lab protocol op inactief 
zetten? Hoe doen we dit?  
Opschorten, maar het lijkt erop dat het opschorten niet goed werkt. Bij Topicus is een melding 
gemaakt waarop we nog op antwoord wachten. 
 
Vraag 23: 
Is het mogelijk om bij het overzicht van de protocollen zichtbaar te hebben of protocollen opgeschort 
zijn? 
Bij Topicus staat een vraag uit of dat dit mogelijk zou kunnen worden.  
 

Protocollen afsluiten/verwijderen 
 

Als je een protocol in labonline afsluit, moet je 2 keer klikken om dit daadwerkelijk door te voeren, 
kan dit terug gezet worden naar 1x klikken? Scheelt weer wat geklik. 
Dit zijn standaard meldingen vanuit LabOnline die niet eruit gehaald kunnen worden. 

Vraag 25: 

Hoe kan ik gemakkelijk een  lab order stoppen en verwijderen? 

Als ik helemaal verwijder/stop dan blijft het evengoed wel staan (zij het op afgesloten). Ik zou het 

graag weg zien gaan dan (overzichtelijker). 

Protocol stoppen door op protocol rechts te klikken, en te kiezen voor afsluiten. Protocollen kunnen 

niet verwijderd worden door POH-ers. Topicus heeft aangegeven dat als je protocollen gaat 

verwijderen, er op de achtergrond iets mis zou kunnen gaan rondom die protocollen. Ook alle 

afgesloten protocollen blijven zichtbaar in de lijst met protocollen. Wat momenteel nog niet werkt 

maar wat wel gaat komen is het gebruik van een filter. Je kunt dan  filteren op status, waardoor de 

actieve protocollen bovenaan de lijst komen te staan. Dit is opgenomen in de uitgebreide 

handleiding H6.5, en verkorte handleiding H7  
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Wat ook zou kunnen, is dat als veel mensen er last van hebben dat afgesloten protocollen zichtbaar 
zijn, we een wens indienen bij Topicus of het mogelijk is om een soort filter te maken op de tabel met 
protocollen, waarbij je alleen de actieve kunt laten zien.  
 

 

Vraag 27: 

Kun je afgesloten protocollen weer actief maken?  

Ja dat kan. Open het protocol, zet Activeren op Waar. Dit is opgenomen in handleiding, H6.4.3! 

Vraag 28: 

Is het mogelijk alle protocollen met één actie een paar weken op te schuiven?  

Nee dat kan niet. Dit moet je per protocol instellen! 

Vraag 29: 

Kun je als een patient verhuist naar een zorginstelling alle protocollen tegelijk afsluiten?  

Ja dat kan. Je kunt alle protocollen selecteren en deze mbv rechtermuis op Afsluiten zetten. 

Kosten mbt Ordertarief en Registratietarief 
Vraag 30: 
Wat is goedkoper voor patiënt? als extra co nierfunctie OF cholesterol via VIP-overig lab OF via 
zorgdomein gaat? 
Per order rekenen wij een ordertarief. Komt een patient met 2 aanvraagbonnen bij afname, betekent 

dit dat er 2 orders voor deze patient in LIS gezet worden. We hebben echter zo ingeregeld dat er 

eenmalig ordertarief berekend wordt. 

We rekenen een registratietarief voor ieder protocol uit LabOnline. Voor de protocollen Overig valt 

dit registratietarief weg. 

Vraag 32: 

Is het zo dat we geen 2 aanvragen mogen doen op dezelfde datum, ivm mogelijk dubbele kosten 

voor de patient? 

 Nee. Verzoek is wel om  voor 3 maandelijks glucose en 3 maandelijks HbA1c controle deze in 1 

protocol te zetten: HbA1c en glucose. Dit is voor DiAnna minder werk. 

 

Patient overleden 

Geef in LabOnline aan dat een patient is overleden. Hiermee worden alle protocollen automatisch 

afgesloten. 

Het overlijden wordt niet vanuit HIS overgenomen. 

Vraag 33: 

Moet de praktijk dit melden bij DiAnna?  

Als de patient buiten DBC zit, dan moet je even contact opnemen met DiAnna via mail of telefoon. Zit 

de patient binnen DBC dan hoef je het overlijden niet te melden.  
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Patient thuisprikken 
Vraag 34: 

Is het mogelijk om alle protocollen in één keer op thuisprikken te zetten? 

Nee dat is niet mogelijk. Je stelt thuisprikken per protocol in. 

Overzicht van een patient: 
Vraag 35: 
Is het mogelijk om het scherm met patientengegevens uit te breiden met Thuisprikken, DM/CVRM. 
Dit hebben we bij Topicus nagevraagd. Antwoord volgt nog. 

Toegang tot LabOnline aanvragen: 
Bij het aanmelden van nieuwe gebruikers het formulier invullen. Ook VIPlive toegang regelen. Beide 
dingen zijn nodig om de autorisatie compleet te maken bij Topicus. 
Zie hiervoor ook de handleiding, H1 Inleiding. Belangrijk is dat toegang tot VIPlive geregeld wordt, 

hierna kunnen wij een toegang tot LoL regelen. 

Dashboard 
Vraag 36: 
In c2u hadden we "het dashboard", is er zoiets ook in LOL? 
Ik denk dat je zo’n blokkenschema bedoeld wat in C2U was? Dit bestaat nog niet in LoL, maar staat 

op de wensenlijst bij Topicus.  

Goedkeuringsduimpje 
Vraag 38: 
Wat betekent het duimpje omlaag als je iets wijzigt of nieuw inschiet in lab online?  
Goedkeuringsduimpje, hiermee is Topicus wel aan de slag om dat niet meer zichtbaar te hebben. Het 

doet verder niets. Als het goed is, is die nu niet meer te zien. 

Inloggen in LabOnline 
Vraag 40: 
Tegel voor LO in Medicom al beschikbaar? 
Met het vereenvoudigen van de sso via VIPLive is dit niet meer nodig waarschijnlijk. Het aantal 

klikken is hetzelfde. Mocht het er alsnog komen laten we dat weten. 

Bij een aantal protocollen is de geplande datum van een afname uit 

een protocol gezet bij de daaropvolgende datum 
Vraag 41: 
Voor een aantal patienten staat er de toekomst al een datum ingevuld. 
Heel raar, ik heb dit bij de servicedesk van Topicus neergelegd om te kijken waarom dit zo is gegaan. 
Antwoord volgt nog 
 

Vals/Waar 
Vraag 42: 
Hoe belangrijk is het invullen van vals/waar? Waarvoor dient het?  
Defaultwaarde is Waar, betekent dat hetgeen je nu bent geactiveerd wordt. Vals betekent 

gedeactiveerd, en gaat niet van start. 
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Orders die niet zijn binnengekomen in Prins 
Vraag 43: 
Hoe wordt er gewerkt aan de orders die niet goed aangekomen zijn? Ik krijg nu erg regelmatig vragen 
van patienten die geen oproep hebben gehad. 
Bijna dagelijks hebben we te maken met een verbroken verbinding met de database van het 

diabetessysteem. Hier zijn we achter gekomen doordat er meerdere patienten geen oproep hadden 

ontvangen terwijl die wel vanuit LoL verstuurd waren. We zagen dat nagenoeg dagelijks één patient 

die wel verstuurd is vanuit LoL, niet door het diabetessysteem ontvangen is. Met terugwerkende 

kracht hebben we de aanvragen van januari en februari nagekeken en alsnog de niet ontvangen 

aanvragen verwerkt in het diabetessysteem. Nagenoeg altijd betreft het patienten van De Kleine 

Dommel. Dit was ook al in de C2U periode, en is niet nieuw sinds LoL. We zijn aan een oplossing aan 

het werken, in de tussentijd kijken we de verstuurde berichten na, en voegen we de gemiste 

aanvragen in het diabetessysteem toe waardoor de patient wel een oproep krijgt. 

 

No Show overzichten 

Vraag 44: 

Hiervoor konden we in Care2U het dashboard  gebruiken. Is er nu een mogelijkheid om no show 

lijsten te krijgen?  

Dit staat uit als wens bij Topicus. 

Vragen rondom gebruik van LabOnline 
Voor vragen over het gebruik van LabOnline kun je bij de ambassadeurs van de praktijken terecht. Zij 

kunnen kijken of de vraag zelf opgelost kan worden, of deze gesteld moet gaan worden aan de 

zorggroep consulenten. Of bij technische vragen kan contact opgenomen worden met DiAnna. Ook 

het regelen van toegang tot LabOnline hoort hierbij. 

Nu worden vragen misschien te snel gesteld bij DiAnna, terwijl deze ook door de ambassadeurs 

beantwoord hadden kunnen worden. 

Vraag aan de gebruikers om te doen als patiënt op afspraak is: 
Kijk even of de data van de protocollen goed staan. Geen protocollen die in dezelfde maand op 

verschillende dagen staan. Bijvoorbeeld protocollen in LabOnline met datum 3-3, 4-3, 3-6, 3-9 en 3-

12. Voeg de aanvraag van 4-3 aan die van 3-3 toe. Of maak een nieuw protocol aan. 

Hoe vaak worden adreswijzigingen vanuit HIS overgenomen in LoL? 

Antwoord van Calculus: 
Voor het doorvoeren van een anders wijziging in LabOnline zijn de volgende stappen noodzakelijk: 

1. De praktijk wijzigt het adres in het HIS. 
2. Na een nieuwe HIS extractie wordt het adres bijgewerkt in VIPLive. 
3. Zodra vanuit VIPLive via de patiënt LabOnline geopend wordt zal het adres in LabOnline geüpdatet 

worden. 
  

Hoe vaak en wanneer de HIS extractie wordt gedaan verschilt per HIS, onderstaand een overzicht per HIS: 

• Medicom                            1 keer per week automatisch 
 


