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Hoe werkt het stopzetten en verzenden van een order in Cyberlab? En waar vindt u patiëntinformatie voor een
semen-onderzoek? U leest het in dit infobulletin.

CYBERLAB: STOPZETTEN EN VERZENDEN
Bericht voor Cyberlab-eindgebruikers:
Wanneer een order wordt stopgezet in Cyberlab, wilt u deze na stopzetting da nogmaals verzenden?
Pas na het volgen van onderstaande stappen, wordt de order in het Laboratoriumsysteem stopgezet. Zo wordt
voorkomen dat een medewerker bij de patiënt aan de deur staat voor bloedafname. Het stopzetten en verzenden
gaat als volgt:
1. Klik op ‘Stopzetten’

2. Er verschijnt een pop-up,
klik op ‘OK’

3. Klik op ‘Verzenden’

CITO-AANVRAAG LAB
Het is de afspraak dat elke transportbox is voorzien van een rode ‘Cito’-envelop. Als in de huisartsenpraktijk de
rode ‘Cito’-envelop wordt gevuld, neemt het laboratorium deze met spoed in behandeling. De envelop in de box
wordt vervolgens vervangen door een lege rode envelop en teruggestuurd naar de huisartsenpraktijk. Daarom is
het niet noodzakelijk om rode enveloppen in de huisartsenpraktijk op voorraad te hebben. Mogen we jullie vragen
om eventuele voorraden van rode enveloppen met de transportbox terug te sturen naar het laboratorium?

UITSLAG ENQUÊTE CYBERLAB
We willen jullie bedanken voor de feedback die jullie gaven in de enquête over Cyberlab. 38 praktijkassistentes
hebben de enquête ingevuld. Het is goed om te horen dat bewust wordt omgegaan met de inlogcode. Ook
belangrijk is dat de helpdesk naar ieders tevredenheid bereikbaar is. Verbeterpunten en opmerkingen nemen we
mee in ons overleg, zoals het thuisprikken en het bericht over spertijd. Via dit Lab infobulletin geven we aan jullie
belangrijke wijzigingen door en proberen we de praktijken zo goed mogelijk support te geven. Met jullie ipnut
zorgen we er samen voor dat we verder komen.

NIEUWE EN GEWIJZIGDE WERKAFSPRAKEN
Op www.mcc-omnes.nl/nieuws verschijnt regelmatig een nieuwsbericht met
de titel ‘Nieuwe en gewijzigde werkafspraken’. Hier vindt u een overzicht van
alle werkafspraken die op www.mcc-omnes.nl/werkafspraken zijn
toegevoegd of gewijzigd. Hoe het uitziet als er informatie wijzigt in het
‘Assistentes’-deel, ziet u hiernaast:

CYBERLAB: GEBRUIK INTERNET EXPLORER
Cyberlab gebruikt het programma Java om etiketten af te drukken en grafieken te tonen. De laatste versie van
internetbrowser Google Chrome ondersteunt geen Java met versienummer .45. We hebben dit gemeld bij de
leverancier van Cyberlab (MIPS). Hun advies is om Google Chrome niet te gebruiken voor Cyberlab en niet te
updaten. De firma MIPS brengt binnenkort een nieuwe versie van Cyberlab uit die geen Java gebruikt. Door de
fusie en andere werkzaamheden, laat dit echter nog even op zich wachten.
Ons advies is dat u in de tussentijd Internet Explorer gebruikt voor Cyberlab. Het is mogelijk dat in Internet
Explorer een melding verschijnt met ‘niet ondersteunende browser’. Deze melding kunt u negeren, want deze heeft
geen invloed op het gebruik van Cyberlab.

WIST U DAT…


Bij een aanvraag voor semen-onderzoek, u via de link in Cyberlab de patiëntinformatie kunt terugvinden?
Ook is deze patiëntinformatie te downloaden via www.orbisconcern.nl/folders, vul in het zoekveld ‘Fertiliteit’ of
foldernummer ‘137’ in. De folder ‘Sperma-onderzoek’ is dan via een link te openen.



Bloedbuisjes die in de huisartsenpraktijk geprikt zijn, niet per patiënt of rij in het rekje hoeven te staan? U kunt
ze gewoon achter elkaar zetten.



Nu ook de huisartspraktijken die het huisartsinformatiesysteem (HIS) MIRA hebben via een ict-koppeling aan
Cyberlab zijn gekoppeld? Het voordeel hiervan is dat deze gebruikers niet steeds opnieuw hoeven in te
loggen. Wordt in uw huisartsenpraktijk MIRA gebruikt en bent u nog niet benaderd voor deze ict-koppeling?
Neem dan contact op met info@mcc-omnes.nl.



In 2015 3 praktijken zijn gaan aanvragen via Cyberlab? Hierdoor komt het totaal op 46 praktijken. Cyberlab
zorgt ervoor dat het aanvragen van diagnostiek in de Westelijke Mijnstreek zinnig en zuinig verloopt.



Op korte termijn een patiëntenquête wordt ingezet binnen de huisartspraktijken en op de externe priklocaties
van Zuyderland?



Het vacuümsysteem van de gele urinepotjes slechts eenmaal werkt? Zodra patiënten eerst het potje
proberen en daarna pas vullen, werkt het vacuümsysteem niet meer. Het advies voor de patiënten is om de
patiëntinstructie in één keer op te volgen. En wellicht kunt u met een uitlegmonster een korte instructie geven
aan de patiënt?



Cyberlab altijd leidend is bij te prikken buizen? Als er een verschil zit tussen de etiketten van Cyberlab en de
kleurgecodeerde kaart, wilt u dan Cyberlab volgen?
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