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1.  Onderwerp 
 
Gedetailleerde beschrijving van de werking van CyberTrack.  

2.  Toepassingsgebied 
 
Deze procedure is van toepassing voor alle verpleegkundigen die gebruik maken van CyberTrack om 
bloed toe te dienen. 

3.  Definities en termen 
 
NVT 

4.  Principes 
 

NVT 

5.  Werkwijze 
 

5.1 Aanmelden in CyberTrack 
 

 
 

Als gebruikersnaam geeft u uw ASZ- (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst – Geraardsbergen – 
Wetteren) of OU- (Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde) nummer  in. Het wachtwoord is hetzelfde als 
de gebruikersnaam, behalve in Wetteren en IZ in Geraardsbergen daar wordt het wachtwoord 
gebruikt dat gebruikt wordt voor het uitboeken van bloed.  Er worden altijd vier cijfers verwacht, 
indien je ASZ- of OU- nummer maar uit 3 cijfers bestaat, er een 0 voor typen. 
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5.2 Verpleegafdeling selecteren 
 
Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt in CyberTrack, moet u nog uw verpleegafdeling 

selecteren. Dit is NIET noodzakelijk om een transfusie te starten. U kan er ook voor kiezen dit niet te 

doen en direct naar “5.3 Transfusie starten” gaan. 
 

 
U krijgt nu een overzicht te zien van de patiënten waarvoor bloedzakken, trombocyten of plasma is 
aangevraagd op deze verpleegafdeling. Wanneer u op een patiënt klikt, krijgt u meer informatie te 
zien: bloedgroep, antigenen, antilichamen enz. Indien er nog geen bloedgroep gekend is van de 
patiënt zal er naast de naam ongekend staan i.p.v. de bloedgroep zoals hieronder getoond. 
 

 
 



9 . 0  C y b e r T r a c k  P a g i n a  | 4 van 11 

 

 
Uitgeprinte versie enkel geldig indien in overeenstemming met de in voege zijnde versie.  
Controleer steeds de geldige versie in het documentbeheersysteem. 
Printdatum: 11 december 2018 

Gearchiveerd op: [Gearchiveerd op]        DOC-ID: LPR-0269 

 

5.3 Transfusie starten 
 
Om een transfusie te starten, klikt u op de groene Start – knop bovenaan de pagina. 
 

 
 

Vervolgens scant u de bloedzak en het dossiernummer op het polsbandje van de patiënt in. De 
gegevens worden automatisch gecontroleerd. Indien deze goed zijn, komt u automatisch op het 
volgende scherm.  
 

 
Hier moet u nog op confirmeren klikken om de transfusie te starten. Zo komt u in stap 3. Transfusie 
gestart. 
Op bovenstaand scherm zijn de gegevens van de patiënt (links) en de gegevens van de bloedzak 
(rechts) te zien. Bij de gegevens van de bloedzak is ook de vervaldatum te zien van de betreffende 
bloedzak. 
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5.4 Parameters bijwerken 
 
Tijdens de transfusie dient u ook de parameters (bloeddruk, pols en temperatuur) bij te houden. 
Hiervoor klikt u bovenaan op de Parameters – knop. 
 
Deze parameters dient u drie maal bij te werken: 

✓ Start van de transfusie 
✓ Na 15 minuten 
✓ Einde van de transfusie 

 

 
Scan de barcode van de bloedzak, u komt automatisch in volgend scherm: 
 

 
Hier kan u dan de parameters invullen op de juiste tijdstippen. Vergeet niet na het invullen onderaan 
op parameters opslaan te klikken. 
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Opmerking: indien er bloed wordt toegediend tijdens een operatie en de parameters niet worden 
ingevuld kan u invullen waarom dit niet gebeurd is of een andere opmerking invoegen. Bijvoorbeeld: 
gegeven op hartlongmachine, gegeven tijdens card. Pulm. Bypass, toegediend door perfusie,.. U kan 
deze informatie meegeven in het veld Opmerkingen onder Bloedzakinformatie (update modus). 
 

 
Achteraf niet vergeten op parameters opslaan te klikken. 

  

gegeven op hartlongmachine, 
gegeven tijdens card. Pulm. Bypass, 
toegediend door perfusie,.. 
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5.5 Transfusie stoppen 
5.5.1 Zonder transfusiereactie 

 
Om de transfusie te beëindigen, klikt u op de knop Einde. 
 

 
 

Scan de bloedzak in. Het veld arts hoeft u niet in te vullen en het veld verpleegkundige zal reeds 
ingevuld zijn. Vul in dat de transfusie niet onderbroken is en dat er ook geen opmerkingen zijn. Druk 
dan op de transfusie stoppen, zo komt de bloedzak in toegediend. De transfusie is nu afgehandeld. 
 
Klik bovenaan op het deurtje om u af te melden. 
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5.5.2 Met transfusiereactie 
 
Om de transfusie te onderbreken, klikt u op de knop Einde. 
 

 
 
Scan de bloedzak in. Het veld arts hoeft u niet in te vullen en het veld verpleegkundige zal reeds 
ingevuld zijn. Vink bij een transfusiereactie  aan dat de transfusie onderbroken werd en vink ook aan 
dat er opmerkingen zijn. Wanneer u op transfusie stoppen klikt,  komt u in het veld opmerkingen: 

 

 
Als alles ingevuld is, op parameters opslaan klikken. 
 
 

Hier kan u aanduiden welke reactie 
zich voordoet, of zelf een opmerking 
typen bij varia. 

Onderaan kan u ook aanduiden 
klinisch bioloog  (labo) verwittigd, 
formulier transfusiereactie ingevuld. 
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5.6 Werkwijze bij shiftwissel 
 
Indien er een transfusie gestart werd door verpleegkundige X en deze verpleegkundige gedaan heeft 
met zijn/haar shift. Dan moet hier tijdens de overdracht goed over gecommuniceerd worden zodat 
verpleegkundige Y die overneemt goed weet wat nog moet gebeuren en op welk tijdstip. 
 
Verpleegkundige Y dient gewoon in te loggen in CyberTrack en verder te werken vanaf waar 
verpleegkundige X gestopt is. Hierboven in de procedure zijn de verschillende stappen te vinden 
(starten, parameters invullen, eindigen). 
 

5.7 Werkwijze bij verandering van afdeling 
 
Indien er een transfusie gestart werd op dienst X en de patiënt wordt daarna getransfereerd naar 
dienst Y, dan is het de bedoeling dat de transfusie verder opgevolgd wordt door een verpleegkundige 
op dienst Y.  
Duidelijke communicatie tussen beide diensten is hierbij noodzakelijk, zodat dienst Y goed weet wat 
nog moet gebeuren en op welk tijdstip. 
 
De verpleegkundige van dienst Y dient gewoon in te loggen in CyberTrack en verder te werken vanaf 
waar dienst X gestopt is. Hierboven in de procedure zijn de verschillende stappen te vinden (starten, 
parameters invullen, eindigen). 
 

5.8 Gegevens achteraf aanvullen 
 
Als niet alle parameters werden ingevuld tijdens de transfusie en de transfusie heeft al de status 
toegediend. Dan kunnen deze parameters nog achteraf ingevuld worden. (Enkel indien de transfusie 
gestart werd met CyberTrack). 
Dit kan door in het CyberTrack programma uiterst rechts bij bloedzak de barcode van de bloedzak te 
scannen. 

 

Zo komen we op het volgende scherm: 
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Nu kunnen de parameters verder ingevuld worden. Niet vergeten om daarna op parameters opslaan 
te klikken. 
 
Een tweede mogelijkheid is om uiterst rechts bij patiënt, het dossiernummer op het polsbandje te 
scannen. (Dit is de werkwijze indien de bloedzak niet meer voorhanden is.) 
Zo komen we op het volgende scherm: 

 

Door hier op de gewenste bloedzak te klikken (in dit voorbeeld is het de bloedzak toegediend op 
27/11/2018), komen we op volgend scherm: 

 

Ook hier kunnen we da parameters weer verder aanvullen. Niet vergeten om daarna op parameters 
opslaan te klikken. 
 
Via deze weg is het ook mogelijk om nog een laattijdige transfusiereactie in te geven.  
Dus zelfde werkwijze als hierboven, dossiernummer op het polsbandje scannen. Op de gewenste 
bloedzak klikken en naar het tabblad opmerkingen gaan. 
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De gewenste reactie kan hier aangeduid worden. Zie ook 5.5.2 Met transfusiereactie. Ook hier niet 
vergeten om op parameters opslaan te klikken. 

6 Opmerkingen 
 
Indien de scanner niet werkt: achteraan op het dockingstation van de scanner de barcode eens 
scannen. De scanner zal hierdoor initialiseren. 
 
Indien er zich problemen voordoen met CyberTrack, neem dan contact op met het labo. 

7 Bijlagen 
 
NVT 


