
 

 

 

ORDEROVERZICHT

Vanuit het aanwezigheidsbeeld is het mogelijk om een lijst van labo-orders te bekijken via de optie “Viewer 

Overzicht orders”.  

Let wel: u dient een patiënt geselecteerd te hebben alvorens u de menukeuze kan gebruiken. 

 

In eerste instantie zal CyberLab u een overzicht van orders tonen die voldoen aan volgende criteria: 

 Alle “nieuwe” orders/resultaten (voor alle artsen) 

 Orders maximum 150 dagen oud (op basis van registratiedatum) 

U kan de selectie verder uitbreiden door enkel (nieuwe) orders/resultaten te tonen waarvan u de aanvragende 

arts bent door te klikken op één van de ingestelde filters (bijv. “nieuw voor mij”), en dan via de knop “…” voor 

“eigen aanvragers” kiezen. 

 

 Klik daarna opnieuw op de knop “zoeken” 

 Eens een order geopend zal deze niet meer gemarkeerd staan als “nieuw”. 

 

 



 

 

 

ORDEROVERZICHT (vervolg)

Meer orders bekijken 

Door de filteropties van “TIJD” aan te passen kan u 

orders bekijken van een gewenste periode, 

bijvoorbeeld van een bepaalde datum 

(registratiedatum order), of u kan er voor kiezen om 

alle orders te zien. 

Na het aanpassen van de filteropties moet u opnieuw 

op de knop “Zoeken” klikken. 

 

Let wel: zorg dat de optie “nieuw voor mij” 

niet aangevinkt is als u ook de orders die u al 

eerder bekeken hebt wil zien. 

U kan eveneens kiezen om enkel de orders te zien met 

afwijkende resultaten, of die u gemarkeerd hebt. 

Orders markeren 

Vanuit de lijst van de orders: 

De gemarkeerde orders worden weergegeven met 

een gele “ster” achteraan. 

 Selecteer de gewenste orders: 

 
 Klik op de knop “Markeren” (rechts 

bovenaan): 

 

Vanuit de resultaten: 

De gemarkeerde orders worden weergegeven met 

een gele “ster” bovenaan. 

 Klik bovenaan het order op de knop met het 

“sterretje” 

 
 In het dialoogvenster dat dan verschijnt klikt u 

nogmaals op het “sterretje” voor de tekst 

“Mezelf” 

 
 U kan het dialoogvenster sluiten via de knop 

“sluiten”. 

Lijst gemarkeerde orders bekijken 

In de filteropties kan u aangeven dat u enkel de 

gemarkeerde orders wil zien. 

Let wel: ook met de ander filteropties wordt er 

nog rekening gehouden (bijv. “nieuw voor 

mij”), dus u moet deze uitzetten of aanpassen 

(filter op”tijd”). 

 

Markering uitschakelen 

De markering weghalen kan enkel vanuit het scherm 

met de resultaten, op dezelfde manier als zou u een 

order markeren. 

 


