
  
  Associatie Laboratorium Klinische Biologie 
  
 

 

Gearchiveerd op:  [Gearchiveerd op] DOC-ID: FOR-0333 
 Laatste update: 09-11-2018 

Cyberlab gebruikersinformatie artsen 

Inhoud 
Aanvragen................................................................................................................................................ 1 

Resultaatconsultatie ................................................................................................................................ 2 

Bijaanvraag .............................................................................................................................................. 3 

Panels ...................................................................................................................................................... 4 

 

Aanvragen 
Als arts kan u een laboaanvraag indienen via Cyberlab, dit kan u doen door in het EMD door te 

klikken naar Cyberlab of door te surfen naar https://cyberlab.azoudenaarde.be 

Op het tabblad Order informatie worden de order en patiëntengegevens weergegeven. Deze 

patiëntengegevens worden geïmporteerd vanuit het EMD. 

Op het volgende tabblad Aanvraagcodes kan u met behulp van aanvraagformulieren of panels de 

gewenste testen aanvragen.

 

https://cyberlab.azoudenaarde.be/
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Eénmaal de gewenste testen geselecteerd zijn, kan u doorgaan naar het laatste tabblad extra info. 

Afhankelijk van de aangevraagde testen is het mogelijk dat er nog extra info vereist is, hier moet u de 

correcte keuze selecteren. 

 

Hierna kan u opnieuw op volgende klikken. 

Hier zijn er twee opties: 

1. Labels worden geprint op etikettenprinter, deze plakt u op de bijhorende afnametube. 

2. Overzichtspagina afdrukken en materiaal in een zakje steken samen met dit overzichtspagina. 

Resultaatconsultatie 
Via Orders – Resultaatconsultatie krijgt u een overzicht van verschillende resultaten, deze kan u 

openen door het gewenste order aan te klikken. 

 

Eenmaal het gewenste order aanklikt komt u op de resultaten van het order. 
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Bijaanvraag 
Vanuit bovenstaand scherm kan u ook een bijaanvraag doen, dit doe je door het groen plusje aan te 

klikken. 

 

U komt op een orderinvoer scherm, kies hier voor ‘Aanvragen toevoegen’. 

 

U komt opnieuw op een orderinvoer scherm, doorloop opnieuw de stappen alsof het een nieuw 

order zou zijn. 
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Panels 
Indien u regelmatig dezelfde aanvragen herhaalt is het handig een panel aan te (laten) maken. 

Panels van een groep worden toegekend door het labo.  

 

Indien u een persoonlijk panel wenst aan te maken kan dit via: 

Routine - Instellingen  

 

Extra – Mijn Panels (Orderinvoer). 

 


