
Laboratorium diagnostiek
Digitaal aanvragen via ZorgDomein
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U heeft ZorgDomein opgestart 

met patiëntinformatie vanuit 

uw informatiesysteem en u 
ziet het startscherm.

A. Om een diagnostiekaanvraag   
bij LabPON of LabMicTA in te 
dienen, kiest u links in het  
Zorgvraagmenu ‘Diagnostiek’

B.  In het menu ‘Diagnostiek’ kiest 
u ‘Laboratorium’

B
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In het ‘Zorgaanbod voor 

Laboratorium’ kunt u uit een 

vijftal aanvraagformulieren 

(zorgproducten) kiezen. Vier 

van LabPON en een van 
LabMicTA.

1.  LabMicTA: Aanvraag 
labdiagnostiek  
medische microbiologie

2. LabPON: Aanvraag diagnostiek
cervixuitstrijk LabPON

3.  LabPON: Aanvraag diagnostiek 
(niet-gynaecologische) cytologie 

4. LabPON: Aanvraag diagnostiek
histologie

5.  LabPON: Aanvraag diagnostiek
obductie

2
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Klik op het gewenste 

aanvraagformulier om een 
aanvraag te starten.
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Deel 1 - Pathologie formulier
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Pathologie

Voor pathologie nemen  

we ter illustratie het 

aanvraagformulier van de 

cervixuitstrijk door.

Voor de overige 

aanvraagformulieren is de 

werkwijze nagenoeg hetzelfde.

U heeft gekozen voor het  

aanvraagformulier: 
Diagnostiek voor cervixuitstrijk.

A.  In het protocol vindt u o.a. 
informatie over
doorlooptijden, het verpakken 
van het materiaal en inzend-
instructies.

B.   Heeft u het verkeerde 
zorgproduct 
(aanvraagformulier) gekozen? 
Ga dan terug naar de vorige 
pagina om een ander product
te kiezen.

C.  Via de knop ‘Start verwijzing’   

start u de aanvraag.

B C
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U heeft een verwijzing gestart 
voor een cervixuitstrijk.

1. Velden met een *
zijn verplichte velden.

2. Onderaan het formulier
kunt u ‘opmerkingen’ toevoegen
die relevant zijn voor
het stellen van een diagnose.

3.  Indien gewenst kunt u hier een 
aanvullende HPV-bepaling  

aanvragen.

4.  Via ‘Voorvertoning’ krijgt u
een totaal overzicht (4.1) van het  
aangevraagde onderzoek.

5.  Druk links (5.¹) op ‘Later afronden’  
om de aanvraag tijdelijk op te 
slaan of druk rechts (5.²) op 
‘Doorgaan’.
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Er verschijnt een pop-up 

scherm: 

‘Uw patiënt informeren over 
de verwijzing’.

1   Dit pop-up scherm is  bedoeld 
om een bericht mee te geven
aan de patiënt, dit is echter 
niet gebruikelijk bij een 
pathologie aanvraag. 

2.  Kies hier altijd de optie 
‘Op papier’. 

3. Klik op de button ‘Verwijzen’
om de aanvraag te versturen.

4. Er verschijnt een nieuwe pop-up 
scherm ‘Bevestiging van 
verwijzing’. 

5. Het printermenu wordt getoond.
Kies de juiste printer en voeg het   
uitgeprinte ‘patiëntbericht’ bij 
het patiëntmateriaal en maak 
het verzendklaar. 

6. Via ‘Naar startscherm’ (6.¹)

gaat u terug naar het start-
scherm, zie pagina 1. 
Via ‘Nieuwe aanvraag bij 
zorginstelling (6.²), gaat u  
terug naar alle zorgproducten, 
zie pagina 3.
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Deel 2 - LabMicTA formulier
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Labdiagnostiek medische 

microbiologie LabMicTA 

U heeft gekozen voor het  

aanvraagformulier

“labdiagnostiek medische 
microbiologie” van LabMicTA.

A.  In het protocol vindt u o.a. 
informatie over verwijzing naar 
ons Vademecum, onze 
bereikbaarheid, informatie over 
privacy en gebruik 
restmateriaal en hoe te handelen
bij speciaal en/of
spoedonderzoek.

B.   Heeft u het verkeerde  aanvraag-
formulier gekozen, ga dan terug
naar de vorige pagina om een 
ander aanvraagformulier te 
kiezen.

C. Via de knop ‘Start aanvraag’
start u de aanvraag.

A

CB
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U heeft een verwijzing gestart 

voor een aanvraag van
LabMicTA. 

U heeft de mogelijkheid om op 
meerdere manieren het gewenste 
onderzoek op te zoeken. 
Onderstaande volgorde geeft onze 
voorkeur weer:

A. Via knop “Probleemgroepen” 

(zie blad A)

B. Via knop “Per materiaal A-Z”
(zie blad B)

C. Via knop “Vaak
gekozen bepalingen”  
(zie blad C). 

Als u “vaak gekozen
bepalingen” (via optie “C”) kiest,
dan komt er een lijst van 
onderzoeken naar voren die
u het meest heeft
aangevraagd. Dit is  dus een

selectielijst voor uw praktijk.

A

BC
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Onze voorkeur* heeft optie A: 

A. U kiest voor           

‘Probleemgroepen’ in het 

aanvraagformulier van 

LabMicTA .

1. Kies uit de lijst de gewenste 

probleemgroep

bv Urineweginfecties (UWI).

Er verschijnt een pop-up 

scherm, zie pagina 12. 

* via probleemgroepen wordt u 

door ons geholpen via een 

subgroep indeling om het juiste 

onderzoek voor de juiste 

indicatie te kiezen.
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A. U heeft gekozen voor           

‘Probleemgroep 

Urineweginfectie (UWI)’ in het 

aanvraagformulier van 

LabMicTA . 

1. Klik in het pop-up scherm op het 
gewenste onderzoek  of in het 

voorbeeld van Urineweginfecties 
(UWI) op de juiste risicogroep of 
klinische omschrijving.

2. Automatisch wordt voor u de 
juiste afnameset zichtbaar. 

3. Klik op de knop ‘toevoegen’. 

U gaat terug  naar het 
hoofdscherm.

Ga verder naar “Controleer het 
geselecteerde  onderzoek”  op 
pagina 16.

4. Kunt u ook hier uw gewenste  
onderzoek niet vinden? Klikt u dan 
op annuleren en zie pagina 10.

U gaat terug  naar het hoofdscherm 
(zie pagina 11).
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B. U kiest voor het filter “per 

materiaal’ in het 

aanvraagformulier van 
LabMicTA .

1. Selecteer het gewenste 

patiëntmateriaal.

2. Aan de hand van het gekozen 
materiaal verschijnt een selectie 
van onderzoeken behorende bij dit 
materiaal. 

3. Klik op het gewenste onderzoek. 

Na selecteren van het onderzoek 
verschijnt automatisch de gewenste 
afnameset en - indien van 
toepassing - meer informatie over 
het onderzoek.

4. Klik op “toevoegen” 

U keert terug op de hoofdpagina
van de aanvraag (zie pagina 11).

Ga in deze handleiding verder naar 
“Controleer het geselecteerde  
onderzoek”  op pagina  16.

B
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C. U kiest voor ‘vaak 

gekozen” via de knop 

“bepalingen” in het 

aanvraagformulier van 

LabMicTA .

Let Op:

De aanvraag “Urinekweek” 

graag aanvragen via de optie 

“probleemgroepen”.

1. Klik op het gewenste onderzoek. 

Na selecteren verschijnt 
automatisch de gewenste 
afnameset en - indien van 

toepassing - meer informatie over 
het onderzoek.

Ga in de handleiding naar 
“Controleer het geselecteerde  
onderzoek”  op pagina 16.
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Heeft u het gewenste

onderzoek niet

gevonden?

Kies 2.1 “bepalingen” , daarna de 
optie 2.2. “A-Z” en dan voor  optie 
2.3 “afwijkende aanvraag”. 

2.4 Vermeld in het opmerkingen/ 
klinische gegevens veld  het 
gewenste onderzoek, afgenomen 
materiaal en andere klinisch 
relevante informatie.

Ga in de handleiding naar 
“Controleer het geselecteerde  
onderzoek”  op pagina 16.
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Controleer het 

gekozen  

onderzoek.

1. Nadat u een onderzoek heeft 
aangeklikt, verschijnt rechts boven 
in uw scherm een kader met het 

geselecteerde onderzoek. 

In dit voorbeeld gaat het om een 
onderzoek bij urineweginfectie 
(UWI). 

Controleer altijd even of u het juiste 
onderzoek heeft geselecteerd. 

2. In het winkelwagentje ziet u 
hetzelfde overzicht. 

Let op: in sommige gevallen wordt  
een aangevraagd onderzoek 
dubbel geteld vanwege de 
subgroep of klinische omschrijving 

onder de “probleemgroep” (zie
kader bij 1). Bij urineweginfecties is 
dit bijvoorbeeld het geval. Dit is 
correct.

D. Ga verder naar de “in te vullen 
vragen” op pagina 17.
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1. Na het selecteren van het   
gewenste onderzoek dient u zo 
volledig mogelijk alle vragen in 
te vullen.

Velden met een * zijn verplicht.

2. Mocht er een kopie aanvrager 

verstuurd moet worden noteer dan 
de gegevens onder ‘Opmerking / 
klinische gegevens’.

3. Een overzicht van uw aanvraag 
kunt u inzien door op de knop 
“voorvertoning” te klikken. 

Let op: Print uw patiëntbericht NIET 
via “voorvertoning”. Er is nl. nog 
geen ZorgDomein nummer 
toegekend aan uw aanvraag. 
Hiervoor moet u op “doorgaan” 
klikken. 

4. Klik op de knop ‘doorgaan’, als u 

de aanvraag wilt afronden.

5. Indien u hier op de knop 
“annuleren” klikt, wordt u gevraagd 
of u het zeker weet.

Bij bevestiging komt u terug in het 
hoofdscherm (zie pagina 2).

D. In te vullen vragen
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U heeft op “doorgaan” geklikt 

en krijgt het scherm

‘Informeer uw patiënt’. 

Wijze van informeren is 

standaard ingesteld “op 

papier”. Deze stap maakt het 

later uitprinten van het 

patiëntbericht mogelijk.

1. Klik op verstuur aanvraag. 

Nadat u op “verstuur 

aanvraag” heeft geklikt, wordt 

er een patiëntbericht 

gegenereerd MET een 

ZorgDomein nummer.

Zie volgende pagina.

Afronden van een niet-

geannuleerde aanvraag
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1. U ziet het patiëntbericht 

inclusief het toegekende 

ZorgDomein nummer. 

2. Klik op “afdrukken”. 

U voegt het geprinte 

patiëntbericht altijd toe aan de 

afnameset.

Let op: zonder patiëntbericht in 

de afnameset kan uw digitale 

aanvraag NIET gekoppeld 

worden aan de (altijd later) door 

het laboratorium ontvangen 

patiëntmaterialen.

3. Automatisch verschijnt de 

bevestiging van de aanvraag. 

Voor verdere toelichting over het 

patiëntbericht zie volgende 

pagina.

VOOR INSTRUCTIE BIJ 

BLOEDAFNAME ZIE PAG 20 (vraag

3).

Afronden aanvraag
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Aanvullende informatie over 

het patiëntbericht.

Labdiagnostiek medische 

microbiologie - LabMicTA 

Wat moet u met het patiëntbericht doen?

1. Is het patiënt materiaal op de praktijk afgenomen? 
Dan graag het geprinte patiëntbericht in de afnameset met patiënt materiaal doen en 
het geheel naar LabMicTA brengen. (zie voor aanleveringswijzen www.labmicta.nl)

2. Neemt de patiënt het materiaal thuis af? 
Doe dan het geprinte patiëntbericht in de afnameset. Vraag de patiënt  na afname van 
het materiaal thuis de afnamedatum en -tijd op het geprinte patiëntbericht te noteren. 
Vervolgens moet het patiëntbericht weer teruggedaan worden in de afnameset. De 
afnameset kan daarna naar LabMicTA worden gebracht (zie voor aanleveringswijzen 
www.labmicta.nl)

3. Wilt u de patiënt voor bloedonderzoek naar een prikpost sturen? 
Print dan het  patiëntbericht uit en geef het mee aan de patiënt. 
Deze moet dit bericht meenemen naar de prikpost en daar bij de balie afgeven. 
Anders weet de prikpost niet waar en voor wie ze bloed moeten prikken.

4. Wat doet LabMicTA met dit patiëntbericht?
Bij ontvangst van het patiëntmateriaal op het laboratorium gebruiken wij dit patiëntbericht 
om de eerder ontvangen digitale aanvraag aan het patiëntmateriaal  te koppelen door 
de barcode op het patiëntbericht te scannen. Zit dit patiëntbericht niet bij de afnameset, 
dan kunnen wij de digitale aanvraag hier niet koppelen. Een normaal aanvraagformulier 
met de hand invullen voldoet dus niet bij een digitale aanvraag.
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Meer informatie

1. Aanvraag niet op digitaal aanvraagformulier LabMicTA?

Mocht u een onderzoek niet kunnen vinden onder de beschreven mogelijkheden dan kunt 
u onder “alle bepalingen’ kiezen voor “afwijkende aanvraag”. 
Vermeld dan het gewenste onderzoek onder de klinische gegevens. 

2. Aanvraag bloedonderzoek (serologie) bij LabMicTA
Ook als u bloedonderzoek aanvraagt bij LabMicTA dient u het patiëntbericht uit te printen. 
Geeft u dit patiëntbericht dan mee aan de patiënt als hij/zij naar de prikpost (Medlon) 
gaat. 

3. Aanvraag bij waarneming – hoe moet dat?
Een vaste waarnemende huisarts kan een aanvraag binnen ZorgDomein doen voor  uw  
praktijk indien de waarnemer is gekoppeld aan uw huisartsenpraktijk. Dit regelt ZorgDomein.  

3. Kopie-uitslag aan andere zorgverlener
Indien u een kopie-uitslag naar een andere zorgverlener wilt sturen vermeld u de gegevens 
van de andere zorgverlener bij de “opmerking/klinische gegevens.” 

4. Klinische gegevens
Soms komen er delen van gegevens uit het HIS mee naar de klinische gegevens  (de zgn. 
SOEP-regels) in het aanvraagformulier. We raden u aan goed te controleren of de 
informatie die meekomt met de aanvraag ook bij de aanvraag hoort. 

5. Ontvangst bericht digitale aanvraag
U krijgt geen ontvangstbericht van uw digitale aanvraag. 

6. Bericht ‘missende materialen’ LabMicTA
Er wordt geen contact opgenomen met de huisartsenpraktijk als er na een digitale 
aanvraag geen bijbehorend materiaal wordt ontvangen. LabMicTA gaat er dan vanuit dat 
uiteindelijk besloten is geen onderzoek te laten uitvoeren. 

7. Uitbraakcode bij MRSA aanvraag LabMicTA
Mocht u te maken krijgen met een ringonderzoek n.a.v. een MRSA bevinding? Noteer dan 
de uitbraakcode die u heeft ontvangen van de deskundige infectiepreventie of van ons 
laboratorium bij de klinische gegevens. 
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Algemene aanvullende

informatie


