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1. Toegang tot LabOnline 
De praktijken hebben aan de zorggroep doorgegeven welke medewerkers toegang moeten krijgen tot 
LabOnline.  

Wilt u voor een nieuwe medewerker toegang tot LabOnline regelen?  Neem dan contact op met de 
zorggroep. 

U moet beschikken over inloggegevens van VIPLive, om toegang te krijgen tot LabOnline. Deze 
inloggegevens van VIPLive krijgt u automatisch als u een nieuwe collega bent en u heeft dit doorgegeven 
aan de zorggroep. 

Uw aanmeldgegevens zijn strikt persoonlijk! 

 

De meest recente versie van deze handleiding staat bij Menu – Hulp – Documentatie. 

 

 

Als er mededelingen over het gebruik van Lab Online zijn die u nog niet gelezen heeft verschijnt in 

de rechterbovenhoek. Klik op om de mededelingen te lezen.  
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2. Inloggen  
 
 Vanuit VIP naar LabOnline:                                                                                                                

 Ga via de SSO functie vanuit een patiënt in het His (Medicom) naar  Topicus/VIPlive of ga rechtstreeks 

naar de website van VIPLive: https://platform.viplive.nl/#/login  en log in met uw VIPlive inloggegevens. 

Ga naar ‘Acties’: 

 kies het juiste lab  

 Kies voor 1 van de 3 tegels  (alle drie hetzelfde): 

 

  

https://platform.viplive.nl/#/login
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3. Navigeren 
Op verschillende plaatsen in LabOnline kunt u het in menu Criteria zoeken naar de juiste gegevens. U 

kunt dit onder andere bij: Mijn patiënten, (Openstaande) aanvragen, Aanvragen en Protocollen. U kunt 

zoeken op de getoonde velden. Klik op een tabblad om meer criteria te tonen. 

 
 

Zoekresultaten  
De resultaten van uw zoekcriteria worden in het scherm Zoekresultaten getoond. Zoekresultaten worden 
onder andere getoond van: Mijn patiënten, (Openstaande) aanvragen, Aanvragen en Protocollen.  
 
Bij Mijn patiënten is het volgende scherm zichtbaar: 

 
 
U kunt op alle blauwe gegevens klikken. Per blauw gegeven opent zich een ander scherm.  
 



  5 

 

VERKORTE HANDLEIDING LABONLINE DIANNA VERSIE 12   |   [1 SEPTEMBER 2022] 

 

Klik op een blauw gegeven om een regel te selecteren. In het scherm Mijn patiënten kunt u op de naam van 
een patiënt klikken: 

 
 
Vervolgens opent een nieuw scherm.  

 
In dit scherm zijn twee tabbladen: Aanvragen en Protocollen. 
Op het tabblad Aanvragen worden de orders weergegeven die vanuit de protocollen naar DiAnna verstuurd 
zijn.  
 

Op het tabblad protocollen zijn de protocollen te zien die voor de patiënt aangevraagd zijn: 
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Of klik in de eerste kolom van de regel die u wilt selecteren. Vervolgens klikt u op één van de iconen in de 
menubalk of klikt u op de rechtermuisknop voor de beschikbare opties. 

 
 

4.  Protocollen aanmaken 

4.1  Doorlopende protocollen aanmaken 
1. Selecteer een patiënt (geldt alleen als u niet via Single Sign On inlogt).  Klik op de onderstreepte naam. 

Het volgende scherm wordt geopend:

 

 

2. kies “Protocol aanmaken”.  
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Het volgende scherm wordt geopend: 

 

3. Kies een Aanvrager: u moet hier de huisarts van de betreffende patiënt selecteren. Indien u meerdere 

rollen heeft wordt standaard de geselecteerde rol gekozen.  

4. Kies vervolgens één van de protocol Modellen.  

5. De Voorziene afnamelocatie wordt standaard gevuld met Prikpost. Indien de patiënt thuis geprikt 

wordt, kunt u dit veld aanpassen naar Thuis. 

6. Indien u voor Voorziene afnamelocatie ‘Thuis’ kiest kunt een Alternatief adres opgeven. Dit is het adres 
waarop bij de patiënt materiaal moet worden afgenomen. U kunt hierbij kiezen uit alle voor de patiënt 
bekende adressen of een nieuw adres opgeven. 
NOTE: Indien een patiënt op een afwijkend adres geprikt moet worden, neem dan (telefonisch of per mail) 
contact op met DiAnna. 

 7. 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.  

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).  

Houdt er rekening mee dat het nieuwe protocol een startdatum heeft die tenminste 21 dagen na het 

aanmaken van het protocol heeft! Indien de uitslagen binnen deze 21 dagen bekend moeten zijn, zal voor 
deze oproep dan eenmalig een ZorgDomein-order aangemaakt moeten worden! 
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Voor Fundusonderzoek moet een startdatum ingesteld worden op tenminste 6 weken na het aanmaken 

van het protocol ! 

 

8. Klik het deel-protocol aan.  

9. Kies in het Formulier ‘Aanvraagformulier’ de eventuele extra bepalingen. Deze worden bij iedere herhaling 
van het protocol ook herhaald! De bepalingen die u kunt kiezen staan onder de tabbladen ‘Bloed’ en ‘Urine’.  
Hieronder een voorbeeld van hoe zichtbaar is in het protocol welke bepalingen extra zijn toegevoegd aan het 
protocol. 

 

10. Kies het Tijdschema voor het Deel-protocol. U moet hiervoor de volgende velden gebruiken:  

a. Tijdseenheid: bepaalt de tijdseenheid waarmee in het Deel-protocol gerekend wordt.  
  

b. Herhalingsinterval: bepaalt na hoeveel keer de Tijdseenheid het Deel-protocol telkens uitgevoerd 
wordt. 
 

c. Offset: bepaalt na hoeveel keer de Tijdeenheid het Deel-protocol voor de eerste keer uitgevoerd 
wordt.  
 

d. Aantal herhalingen: bepaalt na hoeveel herhalingen het Deel-protocol stopt. Default is oneindig.  
 

11. Om het protocol af te sluiten, klik op OK. 

NOTE: Het is niet mogelijk om bepalingen uit het deelprotocol te verwijderen.  
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4.2 Eenmalige protocollen aanmaken 
Gebruik deze werkwijze als de patiënt éénmalig geprikt moet worden voor afwijkende bepalingen. 

1. Selecteer een patiënt (geldt alleen als u niet via Single Sign On inlogt).  Klik op de onderstreepte naam. 

Het volgende scherm wordt geopend:

 

 

2. kies “Protocol aanmaken”. 
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Het volgende scherm wordt geopend: 

 

 

3. Kies een Aanvrager: u moet hier de huisarts van de betreffende patiënt selecteren. Indien u meerdere 

rollen heeft wordt standaard de geselecteerde rol gekozen.  

4. Kies vervolgens één van de protocol Modellen: 

 

Hierbij is Overig CVRM voor patiënten met zorgprogramma CVRM, en Overig DM voor patiënten met 
zorgprogramma DM. 

5. De Voorziene afnamelocatie wordt standaard gevuld met Prikpost. Indien de patiënt thuis geprikt 
wordt, kunt u dit veld aanpassen naar Thuis. 

6. Indien u voor Voorziene afnamelocatie ‘Thuis’ kiest kunt een Alternatief adres opgeven. Dit is het adres 
waarop bij de patiënt materiaal moet worden afgenomen. U kunt hierbij kiezen uit alle voor de patiënt 
bekende adressen of een nieuw adres opgeven. 
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NOTE: Indien een patiënt op een afwijkend adres geprikt moet worden, neem dan (telefonisch of per mail) 
contact op met DiAnna.  

7. Kies een Starttijd.  
Indien dit een order betreft wat los staat van een jaar- of driemaandelijkse controle, geef de gewenste 
datum/tijd in.  

Indien het een order betreft wat gelijktijdig met een jaar- of driemaandelijkse controle bepaald moet 
worden, geef dan de datum/tijd in waarop deze jaar- of driemaandelijkse controle hoort. 

In beide gevallen geldt: 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.  

Houdt er rekening mee dat het nieuwe protocol een startdatum heeft die tenminste 21 dagen na het 

aanmaken van het protocol heeft! Indien de uitslagen binnen deze 21 dagen bekend moeten zijn, zal voor 
deze oproep dan eenmalig een ZorgDomein-order aangemaakt moeten worden! 

Voor Fundusonderzoek moet een startdatum ingesteld worden op tenminste 6 weken na het aanmaken 

van het protocol ! 

8. Klik het Deel-protocol aan. 

9. Kies in het Formulier ‘Aanvraagformulier’ de eventuele extra bepalingen. Deze worden bij iedere herhaling 
van het protocol ook herhaald! De bepalingen die u kunt kiezen staan onder de tabbladen ‘Bloed’ en ‘Urine’.  

Standaard staat de test dummy bij de testaanvragen. Deze moet met het – teken verwijderd worden. 

 

10. Er hoeft bij een eenmalig protocol geen Tijdschema voor het Deel-protocol ingevuld te worden. 
Standaard staat het herhalingsinterval op 1, en het aantal herhalingen op 0. Dit hoeft niet aangepast te 
worden! 

11. Om het protocol af te sluiten, klik op OK. 

NOTE: Het is niet mogelijk om bepalingen uit het deelprotocol te verwijderen.  
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4.3  Combinatie van Jaarcontrole met driemaandelijkse controles tussentijds 
Indien er een combinatie gemaakt moet worden van een jaarcontrole met daarbij driemaandelijke controles, 

kun je dat als volgt doen: 

Vraag eerst het protocol voor de jaarcontrole aan, werkwijze hiervoor zie 2.1 Doorlopende protocollen 

aanmaken. 

Voorbeeld planning van dit jaarlijkse protocol: 

 

Vervolgens maak je een protocol voor de 3maandelijkse controles: 

- Houdt de starttijd gelijk aan de datum van de jaarlijkse controle 

- Vul het aantal herhalingen in 

- Bij ‘Overslaan bij veelvoud van’ 4 in: 

 

Op deze manier wordt in de 3 kwartalen na de jaarcontrole een 3maandelijkse controle gepland. 
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5. Protocollen aanpassen  

1. Selecteer een patiënt en klik op de patiënt in de kolom Identificatie (geldt alleen als u niet via Single Sign 
On inlogt).  

2. Selecteer het tabblad Protocollen.  

3. Selecteer het gewenste protocol.  

4. Klik op ‘Details’ 

 

5. Wijzig het protocol. U kunt alle velden, die u bij het aanmaken-protocol kunt gebruiken, wijzigen. Echter, 
als er al een aanvraag voor gemaakt is, kunnen het tijdschema en de starttijd niet meer worden aangepast!  

6. Klik onderaan op om het gewijzigde protocol Model te bevestigen.  
 

7. Om het protocol af te sluiten, klik op . 

 

6. Protocollen afsluiten 
 

6.1 Protocol afsluiten 
1. Selecteer in het overzicht scherm Patiënt het protocol dat u wilt afsluiten. 

 

2. Selecteer de optie Afsluiten met de rechtermuisknop. 

 

3. Vervolgens opent onderstaand scherm: 

 

 
 

4. Het vak bij ‘Niet-afgenomen materialen annuleren’ hoeft op dit moment niet ingevuld te worden. 

 

5. Klik op  om Afsluiten-protocol te bevestigen. 
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6.2 Alle protocollen tegelijkertijd afsluiten 
1. Selecteer in het overzicht scherm Patiënt het protocol dat u wilt afsluiten. 

2. Klik op de button “Alles selecteren”: 

 

3. Selecteer de optie Afsluiten met de rechtermuisknop. 

4. Vervolgens opent het onderstaande scherm: 

 

5. Het vak bij ‘Niet-afgenomen materialen annuleren’ hoeft op dit moment niet ingevuld te 

worden. 

6. Klik op  om Afsluiten-protocol te bevestigen. 

 

6.3  Alle protocollen tegelijkertijd afsluiten 
 

1. Selecteer in het overzicht scherm Patiënt het protocol dat u wilt afsluiten. 

2. Klik op de button “Alles selecteren”: 

 

3. Selecteer de optie Afsluiten met de rechtermuisknop. 

4. Vervolgens opent het onderstaande scherm: 

 

5. Het vak bij ‘Niet-afgenomen materialen annuleren’ hoeft op dit moment niet ingevuld te 

worden. 

6. Klik op  om Afsluiten-protocol te bevestigen. 
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6.4.3 Meerdere protocollen tegelijkertijd afsluiten 
1. Selecteer in het overzicht scherm Patiënt het protocol dat u wilt afsluiten. 

2. Selecteer één van de af te sluiten protocollen. 

3. Houdt de Ctrl-knop vast (toetsenbord), en selecteer de protocollen die afgesloten moeten 

worden door deze regels aan te klikken. 

4. Selecteer de optie Afsluiten met de rechtermuisknop. 

5. Vervolgens opent het onderstaande scherm: 

 

6. Het vak bij ‘Niet-afgenomen materialen annuleren’ hoeft op dit moment niet ingevuld te 

worden. 

7. Klik op  om Afsluiten-protocol te bevestigen. 
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7. Alleen actieve protocollen laten zien in de lijst met protocollen 

 
U kunt een filter maken waarbij alleen de actieve protocollen zichtbaar zijn bij patiënten. Dit 

gaat als volgt: 

1. Ga bij een willekeurige patiënt naar het tabblad Protocollen. 

 
 

2. Klik op de  in het vak Criteria. 

Er opent zich dan een menu waarmee de criteria in te stellen is. 

 

3. Vul bij Status Tot in ‘Actief’. 

 
 

4. Klik op  . 

Het volgende scherm opent: 

 

 
 

5. Kies bij Operatie voor ‘Aanmaken voor mezelf’. 

 

6. Vul de ‘Nieuwe naam’ in voor de favoriet. 

Bijvoorbeeld: 
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7. Klik op  om uw favoriet te bevestigen. 

8. In het vak Zoekresultaten is nu een extra vak zichtbaar met daarin de keuze voor het zojuist 

ingestelde filter (criteria) en geen filter: 

 
 

9. Kiest u voor het  filter ‘Alleen actieve protocollen’, zijn alleen de actieve protocollen te zien: 

 
 

10. Dit filter is vervolgens ook zichtbaar bij andere patiënten.  

 

11. Wilt u alle protocollen zien bij een patiënt, pas het filter dan aan naar geen filter. Kies hierbij 

voor de lege regel: 

 
 

Let op! Mist u protocollen in het lijstje (doordat ze bijvoorbeeld afgesloten zijn), kijk dan even of er een 

filter actief is! 

 

  



  18 

 

VERKORTE HANDLEIDING LABONLINE DIANNA VERSIE 12   |   [1 SEPTEMBER 2022] 

 

8. Overzicht met geplande aanvragen 
Per patiënt kan in chronologische volgorde de planning van de verschillende protocollen in één overzicht 

gezet worden. 

1. Ga naar de patiënt 
2. Er is een knop bijgekomen naast ‘Protocol aanmaken’ die ‘Geplande aanvragen’ heet: 

 
 

3. Klik hierop, en het overzicht met de planning wordt getoond. 
Let op, het genereren van dit overzicht duurt vaak iets langer! 

 

 

 

  



  19 

 

VERKORTE HANDLEIDING LABONLINE DIANNA VERSIE 12   |   [1 SEPTEMBER 2022] 

 

9. Een overlijden registreren 
 

1. Selecteer de patiënt in het scherm Zoekresultaten. 
 
2. Selecteer met de rechter muisknop de Optie: Geavanceerd – Overlijden registeren. 

 
3. Het volgende scherm opent: 

 
 
 
4. Vul de sterfdatum in. 
 
5. Klik op OK om de sterfdatum te bevestigen. 

Door het registeren van het overlijden van een patiënt worden alle protocollen van de patiënt 
automatisch stopgezet. 
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10. HelpDesk 
 
Voor telefonische vragen mbt LabOnline kunt u contact opnemen met applicatiebeheer St.Anna, tel: 040-
2864866 (vraag naar Rico of Mariëlle), voor schriftelijke vragen via email: Laboratoriumapplicatiebeheer@st-
anna.nl 

Wilt u weten of de juiste aanvragen zijn binnengekomen bij de diabetesdienst, neem dan contact op met 
DiAnna, tel: 040-2864499, voor schriftelijke vragen via email: dianna@st-anna.nl 

 

11. FAQ 
 

1. Wat betekent het goedkeurings-duimpje? 
Het is een standaard melding, waar verder niets mee gedaan wordt. Topicus kijkt nog of dit duimpje 
weggehaald kan worden.  Duimpje is weggehaald. 

 
2. HAP Someren: waarom zien we de protocollen van één huisarts-aanvragersgroep, en niet van de 

andere aanvragersgroepen uit de praktijk? 
Dit geldt alleen voor HAP Someren omdat hier met meerdere aanvragersgroepen in de praktijk 
gewerkt wordt! 
Om de protocollen van patiënten van andere aanvragersgroepen te bekijken en bewerken, moet er 
van rol gewisseld worden. 
Dit gaat als volgt: 
Rechtsboven in het scherm van LoL staat het volgende: 

 
Bij het openklappen van de Rol kan er gekozen worden voor welke aanvragersgroep je de patiënten 
wilt bekijken: 

 
3. Wat te doen met protocollen waarbij de patiënt tijdelijk naar een specialist gaat, maar later wel 

terug komt bij de POH-er? 
Als een protocol tijdelijk niet door gaat, moet het protocol opgeschort worden. Hierbij wordt 
aangegeven wat de startdatum is van de opschorting en wat de duur is. 
Als de patiënt weer terug komt op de praktijk, kan deze opschorting verwijderd worden. Zie H6.3 van 
de uitgebreide Handleiding. 
Op dit moment werkt het opschorten niet goed. Naar een oplossing wordt gezocht door Topicus. 
 

4. Kunnen afgesloten protocollen weer geopend worden? 
Nee, dat kan niet. 
 

5. Kan er een overzicht getoond worden in Lab Online met de geprikte patiënten? 
Nee, dat kan niet. 
Wat wel kan is een overzicht maken van aanvragen die vanuit Lab Online naar DiAnna gestuurd zijn. 

Kies . 

mailto:Laboratoriumapplicatiebeheer@st-anna.nl
mailto:Laboratoriumapplicatiebeheer@st-anna.nl
mailto:dianna@st-anna.nl
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Hierbij wordt een lijst gegenereerd waarop alle patiënten van de praktijk staan, waarbij een aanvraag 

naar DiAnna gestuurd is. 

 

 

Met behulp van Criteria kunt u een selectie maken van alle aanvragen. Zo kan een selectie gemaakt 

worden voor een bepaalde tijd zoals hieronder; hier zijn alleen de aanvragen vanaf de afgelopen 2 

weken zichtbaar tot over 3 weken (de aanvragen worden 3 weken vantevoren verstuurd naar Prins): 

 

Klik op Toepassen. 

Bij zoekresultaten is de lijst zichtbaar met alle aanvragen van de afgelopen twee weken. 

Zo kan ook op het tabblad Aanvragers en Patiënt een selectie gemaakt worden voor een specifieke 
arts of patiënt. 

 
6. Als ik een adres wijzig van een patiënt, wordt deze niet overgenomen in LabOnline. Waarom niet? 

 

Wanneer in HIS het adres van een patiënt gewijzigd wordt, is deze nog niet meteen zichtbaar in 

LabOnline.  De NAW-gegevens worden periodiek vanuit HIS geëxtraheerd naar Lab Online.  

Voor het doorvoeren van een anders wijziging in LabOnline zijn de volgende stappen 

noodzakelijk: 
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1. De praktijk wijzigt het adres in het HIS. 

2. Na een nieuwe HIS extractie wordt het adres bijgewerkt in VIPLive. 
Zodra via de SSO van de betreffende patiënt LabOnline geopend wordt zal het adres in 
LabOnline geüpdatet worden. 

3. Nadat de HIS extractie heeft plaatsgevonden (zie hieronder met welke frequentie deze 
extractie gedaan wordt per HIS), zal de POH-er nogmaals naar LabOnline via de SSO van de 
betreffende patiënt moeten gaan, waardoor het adres aangepast wordt naar het nieuwe 
adres in LabOnline. Dit gebeurt dan automatisch, het nieuwe adres hoeft niet te worden 
ingetypt in LabOnline. 

4. Wordt LabOnline niet geopend nadat de HIS extractie heeft plaatsgevonden, dan wordt het 
adres niet aangepast, en zal de aanvraag voor bloedafname met het verkeerde adres 
verstuurd worden naar DiAnna. 

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

overzicht per HIS: 

• Medicom 1 keer per week automatisch 
• TetraHIS 1 keer per maand (wordt 1 keer per week) 
• OmniHIS  Knop in VIPLive, praktijk kan dit zelf starten (1 keer per kwartaal 

automatisch) 
• MicroHIS De extractie moet handmatig gestart worden in de MicroHIS extractie 

tool. De extractie wordt automatisch doorgestuurd naar VIPLive. 
• CGM/Mira Kun je automatisch instellen (de praktijk kan zelf bepalen hoe vaak) 
• Promedico VDF Zelf starten en uploaden 
• Promedico ASP Voor een aantal praktijken nog handmatig. Wij zijn dit voor de praktijken 

aan het over zetten naar een automatische extractie (1 keer per week) 
• TransHIS  Maandelijks (wordt door TransHIS beschikbaar gesteld) 
• Zorgdossier Handmatig aanmaken en uploaden in VIPLive 
• HiX Chipsoft zet op verzoek van praktijk de extractie klaar (minimaal 1 keer 

per kwartaal). De praktijk moet de extractie zelf uploaden. 
 

7. Protocollen van een patiënt overzetten naar een andere arts.  
 

Als alle patiënten van de ene arts naar een andere arts gaan, kan door applicatiebeheer zelf alle 

protocollen omzetten naar de nieuwe arts. 

Indien een deel van de patiënten naar een andere arts gaat, en het andere deel blijft bij de oude 

arts of gaat naar weer een andere arts, dan kan dat ook door applicatiebeheer gedaan worden. 

Hiervoor is een lijst nodig van de POH-ers met patienten en naar welke arts deze gaan. 

 

8. Patiënt heeft geen oproep gekregen terwijl er wel een protocol in LabOnline actief is. 

Indien een patiënt geen oproep heeft gekregen, is het vaak zo dat de startdatum is aangepast. 

In onderstaand voorbeeld laat een protocol zien wat vanuit Care2U overgenomen is, waarbij de 

startdatum in 2017 staat. 
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Voor dit protocol is een afname gepland volgens de planning, zie hieronder: 

 

 

Hierna wordt de starttijd aangepast naar 2-2-2021, hieronder de planning: 
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De planning gaat hier fout lopen, de eerstvolgende afname is pas in 2026 gepland! De 

afnamedata voor 2-2-2025 worden overgeslagen omdat er bij 2025 al een voorziene 

afnamedatum staat. 

 

Oplossing: 

Sluit het protocol waarbij de startdatum is aanpast af, en maak een nieuw protocol aan met de 

nieuwe startdatum. 

Vraag via ZorgDomein een aanvraag aan voor de gemiste oproep. 

 

 


