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Een geslaagde speeddate, dat was de WDA-avond. Wij zijn tevreden over de bijeenkomst. In deze editie treffen 
jullie een foto-impressie aan. 

VCM MEDIUM SIGMA ROOD 

 

De houdbaarheid van kweekmateriaal, waaronder VCM medium sigma rood, is beperkt en daarom vragen wij jullie 

om geen grote voorraden te bestellen. 

WDA, KIJK ZELF OOK MAAR EVEN MEE 

 
Hieronder een kleine fotoimpressie van het speeddaten. Het was een geslaagde avond. Jullie hebben ons veel 
informatie gegeven waarmee we aan de slag gaan. Met name communicatie, elkaar weten te vinden. Hier zijn we 
al mee bezig. Bedankt voor jullie aanwezigheid, de gastvrouwen en -heren hebben het als heel prettig ervaren. 

 

  

AANVRAAGFORMULIER EN KLEURENKAART VERNIEUWD 

 
Bij een volgende bestelling ontvangen jullie via de chauffeurs van Meditta een klein pakketje nieuwe lab 
aanvraagformulieren. Denken jullie eraan de oude versies weg te gooien? Uiteraard heeft digitaal aanvragen onze 
voorkeur. De nieuwe Kleurenposters hebben jullie inmiddels ontvangen.  
 
Op de papieren versie van het labformulier staat al jaren de tekst: “Patiënt geeft geen toestemming voor evt. 
(anoniem) gebruik van patiëntenmateriaal voor onderzoeksdoeleinden, anders dan hier vermeld (aanvinken indien 
van toepassing)”. De patiënt kon dit lezen en indien nodig reageren. Sinds kort is het ook te lezen als jullie de 



digitale versie uitprinten. Als zorgverlener hoef je  hier niets mee te doen. We willen jullie wel informeren over de 
verandering. 

CYBERLAB: STOPZETTEN ORDER 

 
In onderstaande afbeelding wordt stap voor stap uitgelegd hoe een order kan worden stopgezet: 

 
 

 

NIEUW TOEGEVOEGDE AFNAMELOCATIE 

 
Sinds kort is het mogelijk dat een medewerker van Zuyderland in uw huisartsenpraktijk prikt. Hiervoor is een nieuwe 
‘afnamelocatie’ toegevoegd in Cyberlab. Deze nieuwe afnamelocatie is alleen bedoeld voor de medewerker van 
Zuyderland. Via deze afnamelocatie kan de medewerker de etiketten afdrukken en kan de order worden gefactureerd. 
 
Hieronder geven we weer hoe de afnamelocatie uitzag in Cyberlab: 
 

 
 
In deze afbeelding zien jullie dat er een afnamelocatie is toegevoegd. De ‘AfnameZuydinHAP – Afname door 
Zuyderland in Huisarts(en)praktijk’ is expliciet bedoeld voor de medewerker van Zuyderland.  
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