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Dit document is beschikbaar op de website van Eurofins Labo Van Poucke www.labovanpoucke.eu 

Inloggen 
Direct via: https://www.labovanpoucke.eu/rsanew/index.php 
Of via de algemene site van het labo www.labovanpoucke.eu 

 
Klik op artsen 

 
Klik op laboresultaten 

 

 
 

PS: bovenaan Het laboratorium = link naar de “publieke” website.  
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Resultaten patiënt 
Na inloggen verschijnen direct de 25 laatste stalen. 
 

 
     …… 

   
(Oudere protocols: klik onderaan op de volgende pagina) 
 
Klik op het aanvraagnummer � laatste protocol van de patiënt wordt getoond. 

 
 

 
Klinisch gevalideerde resultaten worden groen afgevinkt voor de analysenaam. 
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Groepspraktijk 
Klik op pijltje van het vak Dokter en selecteer” --Allen –“  

 
 
 

Raadplegen resultaten als “Kopie dokter” (uitzonderlijk) 

 
Dokter in kopie aanvinken bovenaan 

Dokter: allen selecteren 

Zoek aanklikken 
� de lijst met rapporten waar een kopie voor u is voorzien worden getoond. 
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Cumulatief rapport 
Beperkt tot 6 maanden. 
 
Klik op de naam van de patiënt om een cumulatief rapport te bekomen  

 
 

 
Klik vervolgens onderaan op resultaten. 
Standaard zijn de laatste 5 protocols geslecteeerd 
 

Grafiek. 

 
 
Blauw onderlijnde analysen kunnen in grafiek bekeken worden 
1x op klikken (Cave: bij 2x klikken wordt de grafiek verkleind en verdwijnt naar onder in de talkbalk) 

 Grafiek PT% voor PAT X 
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Extra informatie bij een resultaat. 

 
 
Onderlijnde resultaten � klik op het resultaat: er komt extra info  
Bvb geen � 

             
Bvb Zwangerschap hCG 20 de tabel met referentiewaarden wordt getoond 
 

Cave: hier kunnen ook zeer belangrijke commentaren staan. 
           bvb stolsel in tube bij trombocyten, ….. 

 
 
 
 
 

Alleen nieuwe resultaten 

 
Selecteer 0 in het rolmenu � enkel nieuwe resultaten. 
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Opzoeken op naam – referentienummer - datum 
ZEER BELANGRIJK 
Correcte, volledige naam - spatie speelt geen rol 
Eventueel + correcte, volledige voornaam. 
of 
Deel van naam gevolgd door %; 
indien naam met eventueel spaties: % plaatsen waar spaties kunnen staan. 
 
Concreet: Van Coppenolle kan je terugvinden 
via Van Coppenolle (met spatie) of Vancoppenolle (aan elkaar)  
     of Van Coppen% (verplicht met spatie) of Van%Copp% (met %-teken op plaats van spatie) 
Lukt niet voor deze patiënt via Vancoppen% (zonder spatie en slechts 1%-teken). 

 
Periode: Van …. Tot via “kalender-knop”  
              of via jjjj-mm-dd 
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Paswoord aanpassen 
Klik op account 

 
 

 
Cave: gelieve nooit een eenvoudig login/paswoord te kiezen, zoniet zouden hackers laboresultaten van 

uw patiënten kunnen bekijken en misbruiken. 
Bij voorkeur iets met cijfers en letters en hoofdletters. 

Toegang wordt geblokkeerd na 3 foutieve pogingen; gelieve het labo te verwittigen om te deblokkeren. 

Materiaal aanvragen 
Klik op Aanvraag voor Materiaal 
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Bijaanvragen 
Onderaan het protocol “Bijaanvragen analysen” aanklikken. 

 

 
Onderaan de lijst van analysen staat een commentaarvak. Hier kan je andere analysen noteren of 

vragen om een kopie van dit resultaat door te sturen naar een collega. 

Na bevestigen komt een scherm met de gevraagde analysen en het commentaarvak. 

Je kan dan eventueel nog corrigeren of aanvullen via “Terug”. 

 

“Bevestigen” door de scrollbalk naar beneden te schuiven 

of via het wieltje op de muis naar het einde van de aanvraag te gaan. 

 

Opmerking: sommige analysen kunnen niet bijgevraagd worden na bvb 24h wegens 

overschrijding stabiliteitsperiode, dit staat bij de analysenaam vermeld: Bvb aPTT. 
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Protocol versturen via email 
Open PDF en klik op het “email” icoon 

 
 
Indien geen “email” icoon aanwezig:  
bvb Adobe reader versie 9 � Beeld � werkbalken � meer gereedschappen � email aanvinken. 
 


