
Vragenuurtje dinsdag 01-02-2022: 

 

1) Fundus: De POH moet zelf de frequentie instellen voor het fundusonderzoek aan de 

hand van de digitale rapportage in het HIS. Helaas kan DiAnna dit niet bijhouden. 

Hoeven we dus niet als wens aan te geven omdat het niet mogelijk is toch?  DiAnna 

zal de POH’ers informeren als de patiënt aangeeft onder controle te zijn bij de oogarts. 

 

2) Kolom ‘Thuis' weer terug (misschien ipv kolom ‘Aanvrager’?) 

Gemeld bij Topicus LABSD-3681. Wil je dat ik dit nog als wens noteer of kun je dat 

regelen? Dan hoeft het niet op de wensenlijst  besproken met Topicus 170222: dit 

wordt opgelost in één van de volgende upgrades LoL. Wordt gezien als een fout, 

aangezien je het wel kunt zien als je de protocollen van een patient via een andere route 

benaderd. 

 

3) Kan LoL langer actief blijven i.p.v. na  30 minuten inactiviteit weer opnieuw in te moeten 

loggen? 

Advies: inbrengen in overleg tussen zorggroepen met DvU, Elkerliek en DiAnna, 

toevoegen door Ingrid/Mirna op de wensenlijst genoteerd   Staat nu op 30 minuten, dit 

is al vrij lang volgens Topicus. Advies Han: regionaal hierover afspraken maken voor 

uniforme werkwijze. 

 

4) Uitzoeken: wordt de volgende order aangemaakt vanuit de opgeschorte ‘nieuwe’ datum 

of vanuit de originele datum vóór opschorting?  opnemen in de presentatie! Nog in de 

test staat nu wat er gebeurt met de planning als de opschorting na de opschortperiode 

verwijderd wordt. Dit volgt nog! 

Vanuit ‘nieuwe’ datum: 

Protocol 1: 

  
 

1 week opschorten: 



  
 

Wat gebeurt er als de opschorting er na 18-3-2022 afgehaald wordt? Dus nadat 

daarvoor een aanvraag verstuurd is? Na 28-2 de opschorting weghalen 

Protocol 2: 

 
 

2a: 3 maanden opschorten: 

 
Hier verloopt datum omdat volgens mij 3 maanden gezien wordt als 90 dagen, ipv het 

echte aantal dagen. 

 

  



2b: Zelfde protocol, maar dan 3 weken opschorten. Dit zorgt voor een verschuiving 

van 21 dagen: 

 
 

Protocol 3: 

 
 

3 weken opschorten, ook hier is de verschuiving 21 dagen: 

 
 

  



1 maand opschorten, planning schuift met 30 dagen op: 

 
 

2 maanden opschorten, planning schuift met 60 dagen op: 

 
 

Protocol 4: 

 

  



Opschorten 10 dagen: 

 
Wat gebeurt er als de opschorting er afgehaald wordt na de opschortingsperiode? 

Gaat de planning verder met de nieuwe datumplanning? Of schakelt hij weer terug 

naar de oude?  6 maart uittesten! 

 Ok, moeten we erna nog even kijken en communiceren 

 

 

Indien je de startdatum niet wilt laten verlopen, is het niet zo handig om een 

opschorting te gebruiken, maar het bijvoorbeeld op te lossen door de patient als 

instructie mee te geven om te laten prikken net voor of na de vakantie. 

 

5) Mogelijkheid om het thuisprikken in te stellen voor de patiënt en niet per protocol 

Gemeld bij Topicus LABSD-3682. IK dacht dat dit bij DvU wel kon. Alle protocollen in 1 x 

selecteren en dan op thuisprikken zetten bijv., maar mss kun je dat navragen?  

besproken met Topicus 170222: dit is nu nog een extra functionaliteit die nog niet voor 

ieder aanbieder beschikbaar is. De extra functionaliteit houdt in dat bij een patient die op 

Thuis prikken gezet wordt, automatisch alle nieuwe protocollen op Thuis prikken komen 

te staan, en hierbij dan ook de al bestaande protocollen. 

Bij Topicus is nu als wens ingebracht dat deze functionaliteit ook voor DiAnna 

beschikbaar wordt. 

 

6) Aanpassen protocol in het aanvraagscherm. Ik weet niet of dat zo’n gedeelde wens is? 

Kwam vlgs mij van 1 POH? We wachten antwoord Topicus wel af. 

Toegevoegd aan LABSD-2640  besproken met Topicus 170222: het is niet mogelijk 

het model aan te passen van een protocol. Indien het model aangepast moet worden, 

moet hiervoor een nieuw protocol worden aangemaakt. 

 

7) OZ-protocollen sturen naar Mirna (PoZOB) -> Claudette stuurt deze 

 

8) Aanvragen GDBC-patiënten via LoL; kan dit? Voor DOH qua financiën geen probleem, 

kijken hoe dit in PRINS in te regelen. Welke financiële gevolgen zijn er (met name voor 

de PoZOB) -> navragen bij Han de Groot/Noud Willems 

Is er een mogelijkheid om in LoL iets van een oproepagenda te genereren zodat de 

POH kan zien welke patiënten opgeroepen zijn of opgeroepen moeten worden? 

Advies: inbrengen in overleg tussen zorggroepen met DvU, Elkerliek en DiAnna, 

toevoegen door Ingrid/Mirna op de wensenlijst. Op wensenlijst gezet 

 

9) Exporteren van overzicht met protocollen naar Excel 

Vraag gesteld bij Topicus LABSD-3707. Door zorggroepen als wens in laten brengen? 

 Wat willen de gebruikers hiermee doen? 



 Ze bedoelde denk ik de oproepagenda, die er nu nog niet in staat? Per pat.. een overzicht 

heb je niet veel aan denk ik  gevonden in LabOnline. 

Ga naar Openstaande aanvragen 

 
Ga naar tabblad Basis, en geef daar het volgende referentietijdstip in: 

 
Ga naar tabblad Aanvragers, en typ in het vak met de rode pijl de huisarts in.  

 
Selecteer de arts uit het lijstje, en de naam verschijnt in het vak Aanvragers. 

 
Wil je meerdere artsen hebben, herhaal de bovenstaande stappen per huisarts. 

 
Deze lijst kun je opslaan om deze de volgende keer te gebruiken: 

Druk op Favorieten 



  
Kies bij Operatie voor ‘Aanmaken voor jezelf’ 

Geef een naam in bij Nieuwe naam. 

 
Druk op OK. 

 

Om de lijst met aanvragen te genereren, klik op Toepassen. 

 
 

Vervolgens zie je de lijst met alle aanvragen die verstuurd zijn naar DiAnna, waarbij de 

startdatum is van een maand geleden, tot zes maanden in de toekomst. 

Als het goed is, blijft deze instelling van artsen en referentietijdstip bewaard, dus de volgende 

keer dat je op ‘(Openstaande) aanvragen’ klikt, heb je dezelfde selectie. 

 

Je kunt deze lijst bekijken in LabOnline, en je kunt hem exporteren naar Excel. Hiervoor 

moet je wel wat meer handelingen doen, dus wellicht is kijken in LabOnline gemakkelijker. 

 

Het exporteren naar Excel gaat als volgt: 

Klik op ‘Beeld exporteren’. 



 
 

Stel het pop-up scherm als volgt in: 

 
En klik op OK. 

 

In een nieuwe tab in de browser wordt een lijst weergegeven. 

 
Selecteer alles mbv CTRL+A, en kopieer alles mbv CTRL+C 

 
Open Excel en plak mbv CTRL+V de lijst in Excel in cel A1. 

Ga naar tabblad Gegevens, en klik op ‘Tekst naar kolommen’. 

 
 

Gebruik de volgende instellingen: 



 

 
Klik op Voltooien 



 
Pas de breedtes van de kolommen aan, zodat je alles kunt lezen wat in de kolommen staan. 

Selecteer kolom A t/m G en dubbelklik waar in onderstaande afbeelding de cursor staat: 

 
Hiermee zijn alle kolommen te lezen: 

 
 

10) Vanuit overzicht met Geplande voorschriften het bijbehorende protocol openen? 

Er zijn een paar POH-ers die het handig vinden om vanuit het overzicht met geplande 

voorschriften het bijbehorende protocol te openen? Vraag gesteld bij Topicus LABSD-

3710. Ok, dan wachten we antwoord even af  besproken met Topicus 170222: Vanuit 

het overzicht geplande voorschriften kan niet naar het bijbehorende protocol gegaan 

worden, omdat het overzicht een gegenereerde lijst is. Een weergave van informatie die 

uit andere tabellen is gecombineerd tot één lijst.  

 

11)  Aan het overzicht met protocollen een kolom toevoegen waarin staat vermeld wat de 

priklocatie is (thuis/prikpost) staat al op wensenlijst  Vraag gesteld bij Topicus LABSD-

3681 besproken met Topicus 170222: dit wordt opgelost in één van de volgende 

upgrades LoL. Wordt gezien als een fout, aangezien je het wel kunt zien als je de 

protocollen van een patient via een andere route benaderd. 

 

Wensen vanuit de POH-ers; op laten nemen door zorggroepen tijdens overleg, indien 

gewenst: heb het op wensenlijst gezet 

I. Oproepagenda; lijst met patienten per praktijk  zie 9. 

II. Is het mogelijk een lijst te maken van patienten voor fundusonderzoek waarbij de 

herhaling op 1 jaar staat?   zie 1. 

III. Niet-DBC patienten ook via LoL laten oproepen 

IV. Na afsluiten protocol de pop-up met ‘Weet je het zeker’ weglaten  ik krijg deze nu 

niet meer, ook niet als ik als POH-er inlog  Ingrid/Mirna gevraagd om dit te 

checken. Ook Ingrid krijgt deze pop-up niet meer. 



V. Model van een protocol aanpassen, net zoals ze ook de startdatum willen aanpassen 

 zie 6. 

VI. Thuisprikken op patientbasis, en niet op protocol  zie 5. 

 

Opmerkingen vanuit DiAnna: 

A) Nieuwe aankondiging kenbaar maken aan gebruiker mbv Popup 

Dit wordt opgenomen in v6.x 

B) Adrescontrole (punt voor DiAnna): huisnummer en toevoeging worden in hetzelfde 

veld verstuurd. In XCare staan deze in losse velden. Albert kijkt na bij VIPLive of 

deze los verstuurd kunnen worden (LABSD-3208) 

C) Popup laten verschijnen indien een POH-er de startdatum van een protocol wil 

aanpassen. Hier kijkt Topicus nog verder naar. Er kan mogelijk ook nog iets gedaan 

worden met ‘Voorschriften opnieuw plannen’, maar dat lijkt nu niet goed te werken. 

Dit zoekt Topicus nog verder uit (LABSD-3544) 

D) Popup laten verschijnen indien een protocol aangemaakt is bij een 2e huisarts. 

Hiervoor is bij een andere aanbieder dezelfde vraag gesteld. Alleen zijn ze nu nog 

aan het kijken dat er een popup verschijnt indien hetzelfde protocol een 2e keer wordt 

aangemaakt. Topicus zoekt verder uit of dat ook kan voor verschillende protocollen 

bij verschillende huisartsen. 


